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1. Algemene ontwikkelingen

1.1 Wanneer is sprake van staatssteun?
In elke staatssteunkroniek is het toch altijd weer goed om 
te beginnen met de vraag wanneer precies sprake is van 
staatssteun. Pas daarna rijst immers de vraag wanneer 
sprake is van geoorloofde staatssteun. Op grond van art. 
107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) is van staatssteun sprake als een (1) over-
dracht van overheidsmiddelen leidt tot (2) een selectief 
voordeel voor een ondernemingen waardoor (3) de mede-
dinging dreigt te worden vervalst en het handelsverkeer 
tussen lidstaten dreigt te worden beïnvloed. 

1.1.1 Is sprake van een overdracht van overheidsmiddelen?
De eerste vraag is dus wanneer sprake is van een over-
dracht van overheidsmiddelen. Van oudsher zijn dan twee 
vereisten relevant, namelijk wanneer een bepaald handelen 
kan worden toegerekend aan de overheid (toerekenbaar-
heid) en wanneer dat handelen leidt tot een overdracht van 
middelen van de overheid. Het Eco TLC-arrest is daarop 
geen uitzondering.3 Het Hof van Justitie oordeelde of de 
vaststelling van prijzen door de staat leidde tot zeggen-
schap van de staat over de middelen waarmee deze prij-
zen worden betaald. Een vergelijkbare vraag leidde tot het 
welbekende arrest PreussenElektra (C-379/98), waarin de 
Duitse overheid elektriciteitsdistributeurs wettelijk had 
verplicht een tarief te betalen aan producenten van groene 

1 Auteurs hebben deze kroniek geschreven op persoonlijke titel.
2 Voor een overzicht van alle ontwikkelingen met betrekking tot COViD-

-19-staatssteun, zie knook en Van Duren, State Aid in times of crisis, Den 
Haag: Sdu 2021.

3 HvJ eU 21 oktober 2020, C-556/19 (Eco TLC/Ministre d'État e.a.).

elektriciteit dat hun kosten dekte en hen bovendien in staat 
stelde enige winst te maken. Het Hof van Justitie oordeelde 
dat in deze situatie van een overdracht van overheidsmid-
delen geen sprake was. 

Het arrest zag op een geschil tussen Eco TLC, een Franse 
vennootschap, en de Franse autoriteiten over de rechtma-
tigheid van een bevel tot herwaardering van de financiële 
steun die Eco TLC had betaald aan vennootschappen die 
afval van kleding, textielproducten en schoeisel (de zoge-
noemde TLC-producten) verwerkten. De Franse wet stelt 
ondernemingen die kleding en schoeisel verkopen verant-
woordelijk voor de verwerking van het afval van deze 
producten. Deze bedrijven kunnen kiezen uit twee moge-
lijkheden: zij kunnen de verwerking zelf uitvoeren of een 
gekwalificeerde derde partij betalen om dit uit hun naam 
te doen.

Eco TLC is een erkende instelling voor de inning van de 
financiële bijdragen van de ondernemingen die TLC-pro-
ducten verkopen om te voldoen aan hun wettelijke 
verplichting om het afval afkomstig van die producten te 
verwerken. Daartoe sluit Eco TLC overeenkomsten met 
sorteerders en betaalt hen een vergoeding. De vergoeding 
per eenheid van sortering of recyclage wordt door de staat 
vastgesteld. Toen de bevoegde Franse autoriteiten de finan-
ciële steun voor het sorteren en recycleren verhoogden 
van € 65 per ton tot € 82,5 per ton, ondernam Eco TLC 
gerechtelijke stappen tegen deze verhoging. De verwijzende 
rechter vroeg of art. 107 VWEU van toepassing was op 
betalingen door kleding- en schoeiselbedrijven aan Eco 
TLC die zij vervolgens overdroeg aan derden om het afval 
van TLC-producten te sorteren en terug te winnen. De kern 
van deze zaak is dus of door de staat vastgestelde prijzen 
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als staatsmiddelen kunnen worden beschouwd. Het Hof 
constateert dat het hier ging om een regeling waarbij een 
door de overheid erkende particuliere milieu-instelling 
zonder winstoogmerk van degenen die een bepaalde cate-
gorie producten op de markt brengen en daartoe een over-
eenkomst met haar sluiten, bijdragen ontvangt als tegen-
prestatie voor een dienst bestaande in het organiseren, voor 
hun rekening, van de verwerking van het afval van deze 
producten, en onder de met sortering en nuttige toepassing 
van die afvalstoffen belaste ondernemers subsidies verdeelt 
waarvan het bedrag in het licht van de milieu- en soci-
ale doelstellingen in de erkenning is vastgesteld. Het Hof 
oordeelt dat dit geen interventie met staatsmiddelen in de 
zin van die bepaling vormt, zolang die subsidies niet voort-
durend onder overheidstoezicht staan, hetgeen de verwij-
zende rechter dient na te gaan. 

1.1.2 Is sprake van een selectief voordeel voor ondernemin-
gen?

Feitelijk voordeel?
De tweede vraag is wanneer sprake is van een selectief voor-
deel voor een onderneming. Dit zijn vier verschillende vragen 
in één, beginnend met de – in de praktijk vaak vergeten – 
vraag of daadwerkelijk sprake is van een feitelijk voordeel. 
Of op zijn cruijffiaans: leidt een overheidsmaatregel tot een 
nadeel, dan is van een voordeel geen sprake. In twee arresten 
stond deze vraag centraal. 

Allereerst het BTB en Duferco-arrest.4 BTB en Duferco verzoe-
ken om vernietiging van het arrest van het Gerecht van zaak 
T-100/17, BTB & DPH/Europese Commissie.5 Het Gerecht had 
daarin hun beroep tegen besluit 2016/2041 van de Commis-
sie betreffende door België aan Duferco verleende staats-
steun verworpen. Een soortgelijk beroep van een ander lid 
van de Duferco-groep tegen hetzelfde besluit werd een week 
later eveneens door het Gerecht verworpen.6

Duferco was een staalproducent die gedeeltelijk in handen 
was van het Waalse Gewest. In januari 2016 concludeerde 
de Commissie dat aan haar staatssteun was verleend via een 
verkoop van aandelen onder de marktprijs en een lening 
tegen een rentevoet onder de relevante marktrente. BTB en 
Duferco voerden aan dat hiermee het MEO-beginsel was 
geschonden (zie hieronder). Het Hof stelde allereerst dat de 
Commissie er niet van mag uitgaan dat een onderneming 
een voordeel heeft ontvangen dat staatssteun vormt, louter 
op grond van een negatief vermoeden, dat wil zeggen het 
ontbreken van informatie die bevestigt dat geen voordeel is 
verleend. Het feit dat iemand zijn onschuld niet kan bewij-
zen, betekent immers niet noodzakelijk dat hij schuldig is. 
Wanneer de Commissie het beginsel van de particuliere 

4 C-148/19 P (BTB Holding Investments & Duferco Participations Holding/
European Commission).

5 Gerecht 11 december 2018, t-100/17 (BTB & DPH/Europese Commissie).
6 Gerecht 18 december 2018, t-93/17 (Duferco Long Products/Europese 

Commissie).

marktdeelnemer toepast, moet zij zich ervan vergewissen 
dat de informatie waarover zij beschikt een voldoende basis 
vormt om te concluderen dat een onderneming staatssteun 
heeft ontvangen. Op BTB en DPH rustte de bewijslast om aan 
te tonen dat de Commissie een kennelijke vergissing heeft 
begaan bij de toepassing van het beginsel van de particuliere 
ondernemer en dienden verzoeksters aan te tonen dat er 
sprake was van een vergissing die voldoende ernstig was om 
de geloofwaardigheid van de door de Commissie verrichte 
complexe economische beoordeling aan te tasten. Naar de 
mening van het Hof is verzoekster er echter niet in geslaagd 
om aan deze bewijslast te voldoen. 

In de tweede plaats het Larko-arrest. Kort gezegd betoogt 
ook in dit arrest verzoeker dat de Commissie het beginsel van 
de particuliere investeerder onjuist had toegepast. Het Hof 
oordeelt dat het aan de Commissie is om, wanneer is vastge-
steld dat het criterium van de particuliere investeerder kan 
worden toegepast, de betrokken lidstaat te verzoeken alle 
relevante gegevens te verstrekken aan de hand waarvan zij 
kan nagaan of aan de voorwaarden voor toepassing van dit 
criterium is voldaan. Zelfs indien deze lidstaat de Commissie 
niet de nodige gegevens verstrekt, moet de Commissie haar 
beschikking baseren op elementen die een zekere mate van 
betrouwbaarheid en samenhang vertonen en die voldoende 
zijn onderbouwd. De Commissie kan er niet van uitgaan dat 
een onderneming een voordeel ontvangt dat staatssteun 
vormt, louter op grond van een negatief vermoeden, geba-
seerd op het ontbreken van enig bewijs van het tegendeel, 
zonder ander bewijs dat het bestaan van een dergelijk voor-
deel kan bevestigen. De Commissie mag dus niet conclu-
deren dat een onderneming een voordeel heeft ontvangen 
omdat zij de afwezigheid van een dergelijk voordeel niet 
kan bewijzen. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. 
Het Hof van Justitie concludeert dat het Gerecht niet had 
mogen concluderen dat de Griekse autoriteiten op de hoogte 
hadden moeten zijn van de situatie van Larko, terwijl er geen 
bewijs is dat zij daarvan daadwerkelijk op de hoogte waren. 

Niet-marktconform voordeel?
Is daadwerkelijk sprake van een voordeel, dan moet van ‘niet-
-marktconformiteit’ sprake zijn. Is een voordeel marktconform 
dan is van staatssteun immers geen sprake. De analyse of 
sprake is van marktconformiteit, oftewel wanneer een over-
heid handelt als een private investeerder (het zogenoemde 
Market Economy Operator-beginsel, kortweg MEO-beginsel), 
is in de loop der jaren steeds pluriformer geworden. Zo ook 
in het besluit van de Europese Commissie van 18 augustus 
2020 over de Roemeense CEC Bank (SA.53869). Begin 2019 
heeft Roemenië de Commissie in kennis gesteld van zijn 
voornemen om de staatsbank CEC te herkapitaliseren. Met de 
herkapitalisatie zou 940 miljoen RON (€ 200 miljoen) worden 
geïnjecteerd, waarbij de staat de enige aandeelhouder zou 
blijven. Roemenië heeft ook een gedetailleerd businessplan 
ingediend, gebaseerd op de kosten van eigen vermogen 
(CoE) die op 10-12% worden geraamd. In het businessplan 
werden twee basisscenario's onderzocht (basisscenario 
zonder kapitaalverhoging en basisscenario met kapitaalver-
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hoging) en twee aangepaste scenario's waarin verschillende 
aannames over het ondernemingsklimaat met en zonder de 
kapitaalverhoging tot uiting kwamen. Aangezien uit de prog-
noses van het businessplan bleek dat de winstgevendheid 
zou toenemen met de kapitaalinjectie en dat het rendement 
voor de aandeelhouder hoger zou uitvallen dan zijn kapitaal-
kosten, was Roemenië van oordeel dat de investering in over-
eenstemming was met het beginsel van de particuliere inves-
teerder in een markteconomie en meldde het deze alleen aan 
met het oog op de rechtszekerheid. 

De Commissie oordeelt dat de herkapitalisatie inderdaad in 
overeenstemming was met het MEO-beginsel. Interessant 
hierbij was dat de Commissie moest bepalen hoe om te gaan 
met dit beginsel nu de investeerder, de Roemeense staat, de 
enige eigenaar is. De Commissie benadrukt in de eerste plaats 
dat op grond van het neutraliteitsbeginsel de rechtsorde van 
de EU neutraal is ten aanzien van de regeling van het eigen-
domsrecht, dat wil zeggen dat zij geen afbreuk doet aan het 
recht van de lidstaten om als marktdeelnemers op te treden. 
De Commissie gebruikt in dit besluit een methode bij de 
toepassing van het MEO-beginsel die voornamelijk berust op 
een reeks relevante kwantitatieve indicatoren om de winstge-
vendheid van de bank en het rendement van de investering 
van een potentiële investeerder in een markteconomie door 
middel van de kapitaalinjectie te beoordelen. De Commissie 
stelt vervolgens dat, aangezien de Roemeense staat al de 
enige aandeelhouder van CEC is en dat ook na de kapitaalin-
jectie zal blijven, bij de berekening van het interne rende-
ment rekening moet worden gehouden met de vroegere 
risicopositie van de Roemeense staat en met het nul-scenario 
zonder de kapitaalverhoging. Om te beoordelen of de inves-
tering in aandelen onder marktvoorwaarden is verricht, moet 
het marginale IRR, dat voortvloeit uit het verschil tussen het 
scenario van de kapitaalverhoging en het nul-scenario zonder 
de kapitaalinjectie, hoger zijn dan het normale verwachte 
marktrendement. Aangezien de Roemeense staat reeds in de 
CEC Bank heeft geïnvesteerd, moet ook worden nagegaan 
wat er met haar bestaande investering kan gebeuren indien 
de nieuwe investering niet wordt gedaan. Een business-
plan moet geloofwaardig zijn door realistische aannames te 
maken over toekomstige beleids-, markt- en technologische 
ontwikkelingen, aldus de Europese Commissie.

Op nationaal niveau komt het MEO-beginsel aan de orde in 
vier uitspraken:

In de eerste zaak wordt een ‘dubbele quasi-inbesteding’-con-
structie gebruikt om opdrachten te verlenen voor afvalver-
werking.7 Een aantal gemeenten verleent die opdrachten 
door middel van quasi-inbesteding aan een opdrachtnemer, 
die op zijn beurt – eveneens door middel van quasi-inbeste-
ding – de opdracht uitbesteedt aan een onderaannemer. In 
kort geding overweegt de voorzieningenrechter dat het feit 
dat de gemeenten niet hebben gekozen voor een openbare 
aanbesteding onvoldoende is om aannemelijk te maken 

7 rb. rotterdam (vzr.) 31 januari 2020, eCli:Nl:rBrOt:2020:791.

dat een niet-marktconform voordeel wordt verleend. Ook 
anderszins is niet aannemelijk geworden dat de door de 
onderaannemer gehanteerde tarieven niet marktconform 
zouden zijn, hetgeen vervolgens in een bodemprocedure 
wordt bevestigd.8

De tweede zaak betreft het eindvonnis in de procedure bij de 
rechtbank Overijssel over de exploitatie van reclameobjecten 
in de gemeente Zwolle.9 De rechtbank had een deskundigen-
bericht gelast om te kunnen vaststellen of de gemeente een 
voordeel heeft verleend met het sluiten van een overeen-
komst in 2003 en een addendum in 2009. De deskundige acht 
van belang dat toen de overeenkomst in 2003 werd gesloten 
de onderhandelingsmogelijkheden van beide onderhande-
lende partijen in grote mate werden bepaald door de toen 
bestaande en nog lopende overeenkomsten uit de jaren 
1990. De vraag is daarmee of de gemeente met de overeen-
komst in 2003 een bijkomend voordeel (een ‘delta’) verleende 
aan de onderneming in kwestie dat niet als marktconform kan 
worden beschouwd. Een analoge benadering kan volgens de 
deskundige tevens worden toegepast op het addendum uit 
2009. De deskundige acht de IRR in 2003, die redelijk verge-
lijkbaar was met de toenmalige WACC, niet excessief hoog. 
Een tevens door de deskundige uitgevoerde benchmarkana-
lyse geeft geen aanleiding om te concluderen dat de overeen-
komst uit 2003 een bijzonder hoog rendement verschafte dat 
de onderneming niet onder normale marktomstandigheden 
zou kunnen hebben behaald. Met name vanwege de bench-
markanalyse acht de deskundige ook de IRR van het adden-
dum uit 2009 niet van dien aard dat het moet worden geacht 
staatssteun in te houden. De rechtbank neemt de bevindin-
gen van de deskundige over en concludeert dat geen sprake 
is van onrechtmatige staatssteun.

In de derde zaak behandelt de rechtbank Limburg een inci-
dent waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, 
onder meer in verband met vermeende staatssteun.10 De 
vraag is of een erfpachtcanon al dan niet marktconform is. 
Dat kan volgens de rechtbank echter niet worden vastgesteld 
in het kader van de gevraagde voorlopige voorziening. Van 
beide zijden zijn uitgebreide rapporten in geding gebracht 
en ter zitting toegelicht ter onderbouwing van de respec-
tieve standpunten. De rechtbank is voorshands van oordeel 
dat geen van beide rapporten zonder meer zo duidelijk is dat 
daaruit de eenduidige conclusie moet worden getrokken dat 
de erfpachtcanon c.q. grondprijs al dan niet marktconform is. 
Deze discussie zal derhalve in de hoofdzaak moeten worden 
beslist, mogelijk nadat de rechtbank is voorgelicht door een 
deskundige derde.

In de vierde zaak stelt de gemeente Deurne zich op het 
standpunt dat zij staatssteun heeft verleend met de verkoop 
van twee percelen grond aan een onderneming.11 Volgens 

8 rb. rotterdam 23 december 2020, eCli:Nl:rBrOt:2020:12395.
9 rb. Overijssel 5 februari 2020, eCli:Nl:rBOVe:2020:1116.
10 rb. limburg 16 december 2020, eCli:Nl:rBliM:2020:10182.
11 rb. Den Haag 23 december 2020, eCli:Nl:rBDHA:2020:13367.
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de rechtbank bestaat er – onder de vigeur van de destijds 
geldende Mededeling Grondverkoop – een vermoeden van 
staatssteun omdat de gemeente destijds geen voorafgaande 
taxatie heeft laten uitvoeren en geen openbare biedpro-
cedure heeft gevolgd. De betrokken onderneming kan in 
het kader van het door haar te leveren tegenbewijs naar 
het oordeel van de rechtbank niet volstaan met het (enkel) 
ontzenuwen van dit vermoeden. Zij dient bewijs te leveren 
op grond waarvan als vaststaand kan worden aangenomen 
dat geen sprake is geweest van ongeoorloofde staatssteun. 
De onderneming slaagt daarin. Doorslaggevend daarvoor is 
een rapport dat de onderneming heeft laten opstellen. Dat 
rapport bevat volgens de rechtbank voldoende aankno-
pingspunten voor de conclusie dat de grondtransactie markt-
conform was. In het rapport is een analyse gemaakt van de 
destijds geldende marktomstandigheden om te komen tot 
een opinie over de marktconformiteit van de transactie. Het 
rapport is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op 
het ogenblik dat tot de grondtransactie werd besloten. De 
toenmalige, sombere marktomstandigheden rechtvaardig-
den kort gezegd een korting op de beleidsmatig vastgestelde 
grondprijs van de gemeente. Bij deze toepassing van het 
MEO-criterium moet volgens de rechtbank buiten beschou-
wing worden gelaten dat het besluit om de transactie aan te 
gaan, was ingegeven met het oog op het behoud van werk-
gelegenheid. Voor de rechtbank bestaat er geen twijfel over 
dat de gemeente bij het aangaan van de grondtransactie 
handelde in haar hoedanigheid als marktdeelnemer.

1.1.3 Vervalsing van mededinging en beïnvloeding van het 
handelsverkeer tussen lidstaten?
Niet vaak onderzoekt het Hof van Justitie de vraag of de 
steun (1) de handel tussen lidstaten werkelijk beïnvloedt en 
(2) de mededinging daadwerkelijk vervalst. Nog zeldzamer 
zijn arresten over de-minimissteun. Is sprake van de-mini-
missteun, dan wordt namelijk aan deze twee criteria – die al 
decennia lang door het Hof gezamenlijk worden behandeld – 
niet voldaan. De meest belangrijke praktijkvraag is vaak 
wanneer precies de de-minimisdrempel wordt overschre-
den, op grond waarvan maximaal € 200.000 aan steun kan 
worden verleend verspreid over drie jaar. Deze vraag staat 
ook centraal in de INAIL-zaak van 28 oktober 2020. In juni 
2014 diende Zennaro een aanvraag bij het INAIL (het nati-
onaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering) in voor 
€ 195.000 aan de-minimissteun. In oktober 2014 stelde INAIL 
Zennaro ervan in kennis dat het een bedrag van € 130.000 
goedkeurde en dat goedkeuring voor de resterende € 65.000 
aanvullende documentatie van Zennaro vereiste. 

Tijdens het verdere verloop van de procedure blijkt Zennaro 
reeds eerder steun heeft ontvangen waardoor de de-mini-
misdrempel wordt overschreden. Zennaro dient daarop een 
goedkopere variant van het project in zodat zij onder dit 
plafond blijft. Niettemin heeft het INAIL geweigerd om de 
aanvraag van Zennaro in te willigen tenzij Zennaro zou afzien 
van de eerder door een andere autoriteit toegekende financi-
ele steun, met name met het argument dat de de-minimisver-
ordening (Verordening 1407/2013/EU) aldus moet worden 

uitgelegd dat zij belet dat een steunaanvraag wordt gewij-
zigd nadat zij is ingewilligd. Vervolgens heeft Zennaro ermee 
ingestemd om af te zien van een deel van de genoemde 
eerdere financiële bijstand, maar het INAIL heeft nog steeds 
geweigerd om de aanvraag van Zennaro in te willigen.
 
Zennaro spant een rechtszaak aan tegen INAIL. In september 
2016 stelde een regionale administratieve rechtbank Zennaro 
in het gelijk, mede op advies van DG Concurrentie. Uiteinde-
lijk komt de zaak voor de regionale rechtbank voor het Itali-
aanse hof van beroep, dat het Hof van Justitie onder meer 
vraagt of een onderneming die van verschillende instanties 
de-minimissteun ontvangt, om onder de de-minimisdrempel 
te blijven, het bedrag mag verlagen dat zij aanvankelijk vraagt 
of geheel of gedeeltelijk afzien van eerder toegekende steun? 
Daarnaast vraagt de verwijzende rechter of één van beide 
opties van toepassing is zelfs indien de nationale wetgeving 
daarin niet uitdrukkelijk voorziet.

Het Hof oordeelt12 dat op grond van de de-minimisverorde-
ning, een onderneming waarvan de lidstaat van vestiging 
voornemens is haar de-minimissteun te verlenen waardoor, 
wegens het bestaan van eerdere steun, het totale bedrag van 
de aan die onderneming verleende steun over een periode 
van drie belastingjaren boven het plafond van € 200.000 zou 
uitkomen, over twee opties beschikt. Enerzijds kan de betrok-
ken onderneming opteren voor een vermindering van de 
vereiste financiering. Anderzijds kan zij geheel of gedeeltelijk 
afzien van de eerder ontvangen financiële bijstand. Lidstaten 
zijn volgens het Hof echter niet verplicht om de aanvragende 
ondernemingen toe te staan hun steunaanvragen te wijzi-
gen voordat deze steun wordt toegekend, om het de-mini-
misplafond niet te overschrijden. Het staat aan de nationale 
rechter om de rechtsgevolgen te beoordelen van het feit dat 
de ondernemingen niet de mogelijkheid hebben om derge-
lijke wijzigingen aan te brengen, met dien verstande dat deze 
slechts kunnen worden aangebracht op een datum die voor-
afgaat aan die waarop de de-minimissteun wordt verleend.

Ter onderbouwing wijst het Hof erop dat de verordening stelt 
dat toepassing van de cumulatieregels moet plaatsvinden 
‘vóór de toekenning van de steun’. De-minimissteun wordt 
geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop het wette-
lijke recht om de steun te ontvangen aan de onderneming 
is verleend ‘krachtens de toepasselijke nationale wettelijke 
regeling’, ongeacht de datum van betaling van de de-mini-
missteun aan de onderneming. Het staat volgens de Commis-
sie dus aan de verwijzende rechter om op basis van het 
toepasselijke nationale recht te bepalen wanneer die steun 
moet worden geacht te zijn verleend.

Bovendien bevat de de-minimisverordening geen bepalin-
gen op grond waarvan de aanvrager zijn steunaanvraag zo 
nodig kan wijzigen door het bedrag ervan te verlagen of door 
af te zien van eerdere steun, teneinde het de-minimisplafond 
in acht te nemen. Aangezien de toekenning van steun wordt 

12 HvJ eU 28 oktober 2020, C-608-90 (INAIL/Zennaro)
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beheerst door de toepasselijke nationale regels, beschikken 
de lidstaten derhalve over een ruime beoordelingsvrijheid 
bij de vaststelling van de procedure voor de toekenning van 
deze steun. Het Hof benadrukt dat de bevoegdheid van de 
lidstaten om de aanvragers het recht te geven hun steun-
aanvragen te wijzigen totdat de steun is toegekend, door 
het bedrag van de aangevraagde financiering te verlagen of 
door af te zien van de eerder ontvangen steun, geen afbreuk 
doet aan het verloop van de procedure voor het onderzoek 
van hun aanvragen. De controle van de voorwaarden voor 
de toekenning van de steun met betrekking tot de inacht-
neming van het de-minimisplafond vindt immers pas bij de 
toekenning van de steun plaats. Het feit dat ondernemingen 
hun steunaanvragen niet kunnen wijzigen nadat nieuwe 
steun is toegekend, kan derhalve op zich geen ‘bestraffing’ 
van de betrokken ondernemingen inhouden.

1.2 Gevolgen van staatssteun
De vaststelling in rechte dat sprake is van niet-aangemelde 
staatssteun kan vergaande gevolgen hebben voor de over-
eenkomst waarmee die staatssteun is verleend. De Hoge 
Raad heeft in de Harlingen/Spaansen-zaak het arrest van het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in stand gelaten.13 Het hof 
had daarin geoordeeld dat de tussen de gemeente Harlin-
gen en Spaansen gesloten koopovereenkomst nietig was. De 
cassatie wordt op basis van art. 81 RO afgedaan, waardoor het 
arrest van de Hoge Raad geen inhoudelijke motivering bevat. 
De voorafgaande conclusie van A-G Drijber bevat daarente-
gen een uitvoerige uiteenzetting.14 Volgens de A-G bestaat 
vanuit staatssteunoptiek principieel geen verschil tussen de 
aan- en verkoop van grond door de overheid. In beide situ-
aties gaat het erom dat de reële marktwaarde wordt vast-
gesteld. De schadeloosstelling bij onteigening kan alleen 
als grondslag worden genomen als de koopovereenkomst 
in het kader van een voorzienbare onteigening is gesloten. 
Volgens de A-G moeten er concrete aanwijzingen bestaan 
dat de overheid werkelijk tot onteigening over zal gaan als 
geen minnelijke overeenkomst wordt gesloten. Ten aanzien 
van de gevolgen van niet-aangemelde steun voor de over-
eenkomst merkt de A-G het volgende op. Bij strijd met de 
notificatieverplichting uit art. 108 lid 3 VWEU is het volgens 
de A-G niet uitgesloten dat partiële nietigheid kan volstaan, 
maar dat is naar zijn aard lastig als het gaat om de koopprijs in 
een koopovereenkomst. In dit geval onderschrijft de A-G het 
oordeel van het hof dat partiële nietigheid niet aan de orde is 
op twee zelfstandige gronden: (1) vanwege de strekking van 
art. 108 lid 3 VWEU en de noodzaak een doeltreffende sanctie 
te stellen op schending van die bepaling en (2) vanwege het 
onverbrekelijk verband tussen de koopprijs en de rest van de 
overeenkomst. In het onderhavige geval is er volgens de A-G 
bovendien geen passende andere remedie dan de nietigheid 

13 Hr 9 oktober 2020, eCli:Nl:Hr:2020:1587. Zie over het arrest van het hof 
nader: J.F. van Nouhuys & P. Heijnsbroek, ‘De zaak Harlingen en de conse-
quenties van het niet aanmelden van een steunmaatregel’, TA 2018/89.

14 Conclusie A-G Drijber 8 mei 2020, eCli:Nl:PHr:2020:466. Zie daarover 
ook A.D.l. knook e.a., ‘De Spaansen-zaak: onrechtmatige staatssteun bij 
grondtransacties en de civielrechtelijke gevolgen daarvan in de praktijk’, 
BR 2021/2.

van de koopovereenkomst uit te spreken, aangezien niet aan 
de voorwaarden voor een succesvol beroep op ongerecht-
vaardigde verrijking of onrechtmatige daad is voldaan. 

1.3 Relativiteit
Niet altijd kan een eiser in rechte een beroep doen op (schen-
ding van) de staatssteunregels. Zo verwerpt de Hoge Raad 
het cassatieberoep tegen het arrest van het gerechtshof Den 
Haag over een stichting die een voorlopig getuigenverhoor 
wil laten houden.15 Met dat getuigenverhoor wil de stich-
ting bewijs verzamelen dat de gemeente Rotterdam staats-
steun heeft verleend in het kader van de ontwikkeling van 
de Markthal. Het hof heeft volgens de Hoge Raad terecht 
geoordeeld dat de stichting zich richt op de behartiging van 
belangen die de reikwijdte van de rechtsbescherming inge-
volge art. 108 lid 3 VWEU ver te buiten gaan. Die reikwijdte 
was volgens het hof beperkt tot de belangenbehartiging van 
concurrenten van de vermeende begunstigde of personen 
die zijn onderworpen aan een ‘heffing die integrerend onder-
deel uitmaakt van een steunmaatregel’.

1.4 Diensten van Algemeen Economisch Belang
Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) komen 
tot op zekere hoogte voor staatssteun in aanmerking. De 
mogelijkheid om een onderneming te compenseren voor het 
verrichten van een DAEB komt aan de orde in twee Commis-
siebesluiten en een arrest van het Gerecht.

In het eerste besluit beoordeelt de Commissie of subsidies 
aan vijf Italiaanse ondernemingen voor internationale veer-
diensten in de periode 1992-2008 voldoen aan de voor-
waarden van de DAEB-kaderregeling uit 2012.16 Volgens de 
Commissie is sprake van reële DAEB’s, met name omdat elk 
van de ondernemingen voor de desbetreffende verbinding 
de enige onderneming was die een regelmatige en betrouw-
bare veerdienst voor passagiers- en goederenvervoer op 
die route garandeerde. De subsidie hield een evenredige 
compensatie in, die onder meer de afschrijvingskosten van 
de schepen dekte. Voor dat laatste acht de Commissie van 
belang dat het type en de capaciteit van de schepen waren 
voorgeschreven, de schepen onder normale marktvoorwaar-
den waren aangeschaft en uitsluitend werden gebruikt voor 
de DAEB-routes. De afschrijving rechtvaardigt bovendien 
de relatief lange periode waarvoor de ondernemingen met 
de DAEB’s waren belast. De Commissie concludeert dan ook 
dat de steun verenigbaar is met de interne markt. Dat geldt 
echter niet voor steun aan één van de ondernemingen in de 
periode 1992-1994, omdat die onderneming toen deelnam 
aan een verboden prijskartel. Terwijl de steun was bedoeld 
om het vervoer op de desbetreffende route te bevorderen, 
werd dat vervoer juist belemmerd door de deelname aan het 
prijskartel. Die deelname heeft volgens de Commissie geleid 
tot een versterking van de mededingingsverstorende effec-
ten van de steun. Aannemelijk is bovendien dat de onder-
neming zonder de subsidie niet aan het kartel had kunnen 

15 Hr 11 december 2020, eCli:Nl:Hr:2020:2007.
16 Besluit europese Commissie 2 maart 2020, 2020/1411.
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deelnemen. De subsidie die in de periode van het prijskartel 
is verstrekt, wordt dan ook door de Commissie teruggevor-
derd (met rente).

In het tweede besluit gaat de Commissie na in hoeverre 
er in de periode vanaf 2009 ontoelaatbare staatssteun is 
verleend aan een Italiaanse onderneming voor het verrich-
ten van veerdiensten op zee.17 Het betreft in de eerste plaats 
verleende compensatie gedurende de periode 2009-2012. 
Deze compensatie voldoet aan de voorwaarden van de 
DAEB-kaderregeling en vormt daarmee toegelaten staats-
steun. In de tweede plaats beoordeelt de Commissie de 
verkoop van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, waar-
bij die verkoop werd gecombineerd met de verlening van 
een nieuwe overeenkomst voor de periode 2012-2020. In 
dat verband loopt de Commissie de vier Altmark-criteria 
langs. In het kader van het vierde Altmark-criterium toetst 
de Commissie uitgebreid of de destijds gehouden aanbe-
stedingsprocedure voldoet, hetgeen het geval blijkt te zijn. 
Voor dat oordeel is van belang dat het een openbare aanbe-
stedingsprocedure betrof, waarbij slechts één selectiecrite-
rium gold, namelijk dat de deelnemer in staat moest zijn 
om de continuïteit van de zeevervoerdienst te waarborgen. 
Wie daaraan voldeed, ging door naar de due-diligencefase 
en kreeg toegang tot alle relevante informatie. Hiermee 
hoefden belangstellenden geen omslachtige procedures te 
doorlopen en geen aanzienlijke kosten te maken om hun 
belangstelling kenbaar te maken, aldus de Commissie. 
Gegund werd op basis van de hoogste prijs, waarbij het 
bod wel moest voldoen aan de gestelde verkoopvoorwaar-
den. De Commissie acht het in dit geval niet bezwaarlijk 
dat er uiteindelijk slechts één bieding werd gedaan. Ter 
onderbouwing wijst de Commissie er met name op dat in 
de due-diligencefase een minimumprijs werd gesteld voor 
de eerste biedingsronde, alsook dat uiteindelijk alle andere 
inschrijvers nog in de gelegenheid zijn gesteld om een beter 
bod uit te brengen dan de enige ingediende bieding.

In een arrest van het Gerecht komt in het kader van de 
compensatie voor universele postdiensten een specifiek 
onderdeel uit de DAEB-kaderregeling aan de orde, te 
weten de Net Avoided Cost-methode.18 Bij deze methode 
worden de nettokosten die nodig zijn, of die naar verwach-
ting nodig zijn, om de openbaredienstverplichtingen uit te 
voeren, berekend als het verschil tussen de nettokosten voor 
de dienstverrichter die onder de openbaredienstverplichting 
opereert (het factual-scenario), en de nettokosten of -winst 
indien diezelfde dienstverrichter niet met die verplichting 
had moeten opereren (het counterfactual-scenario). Het 
Gerecht volgt de analyse van de Commissie van het coun-
terfactual-scenario, waarbij de kosten van de universele 
postdiensten zijn uitgesplitst in afzonderlijke onderdelen, 
zoals postkantoren of bezorgrondes, waaraan vervolgens 
onder meer kosten en opbrengsten zijn toegerekend. Voor 

17 Besluit europese Commissie 2 maart 2020, SA.32014, SA.32015 en 
SA.32016.

18 Gerecht 15 oktober 2020, t-316/18 (První novinová společnost).

het counterfactual-scenario mocht volgens het Gerecht 
worden gekeken naar de toegerekende kosten en opbreng-
sten per postkantoor, om op basis daarvan te bepalen welke 
postkantoren in dat scenario zouden worden gesloten en 
wat dat voor gevolgen zou hebben gehad voor de kosten en 
opbrengsten van de dienstverrichter.

1.5 Procedureel
De verhouding tussen de nationale rechter en de Commis-
sie komt aan de orde in een hoger beroep bij het Europees 
Hof. In die zaak ligt de vraag voor of de Commissie nog 
mag onderzoeken of een maatregel staatssteun vormt als 
een nationale rechter al heeft geoordeeld dat zulks niet het 
geval is en die uitspraak gezag van gewijsde heeft.19 Het Hof 
oordeelt, in navolging van het Gerecht, dat de Commissie 
daartoe mag overgaan. De Commissie heeft de exclusieve 
bevoegdheid om de verenigbaarheid van steunmaatregelen 
met de interne markt te beoordelen. Die bevoegdheid impli-
ceert dat de Commissie kan onderzoeken of een maatre-
gel staatsteun vormt, ongeacht of de nationale autoriteiten 
en/of rechter al hebben geoordeeld dat volgens hen geen 
sprake is van staatssteun.

2. Sectorspecifieke steun

2.1 Staatssteun voor infrastructuur
In geval van steun aan infrastructuurprojecten moet bij de 
beoordeling of er sprake is van staatssteun een onderscheid 
worden gemaakt tussen de eigenaren, de beheerders en de 
eindgebruikers. Bij de beoordeling van steun aan de eindge-
bruikers geldt dat wanneer de infrastructuur niet op gelijke 
voorwaarden voor iedereen, maar slechts voor een beperkt 
aantal eindgebruikers toegankelijk is, er sprake kan zijn 
van ongeoorloofde staatssteun. 

Bij een Duitse investeringssteunmaatregel voor de aanleg 
van irrigatie-infrastructuur20 was sprake van een dergelijk 
beperkt aantal eindgebruikers. De infrastructuur zou door 
de lokale autoriteiten en waterbedrijven (direct begunstig-
den) worden aangelegd om de landbouwbedrijven (eind-
gebruikers/indirect begunstigden) in een bepaald gebied 
kosteloos te voorzien in hun waterbehoefte voor irrigatie-
doeleinden. Na notificatie door de Duitse autoriteiten van 
de steunmaatregel, onderzocht de Commissie of er sprake 
was van steun aan de landbouwbedrijven. De Commissie 
overwoog dat er geen sprake was van een voordeel voor 
de landbouwbedrijven omdat deze bedrijven zonder deze 
infrastructuur ook kosteloos hun irrigatiewater kunnen 
halen uit het grond- of oppervlaktewater. Omdat de situa-
tie voor de landbouwbedrijven financieel gelijk blijft en er 
geen steun wordt verleend op het niveau van de individuele 
onderneming voor de aanleg van reservoirs en toevoerlei-
dingen, oordeelt de Commissie dat er geen sprake is van een 
economisch voordeel op het niveau van de indirect begun-
stigden.

19 HvJ eU 4 maart 2020, C-586/18 P (Buonotourist).
20 Besluit europese Commissie 8 november 2019, SA.54436 
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In een ander besluit21 boog de Commissie zich over de vraag 
of zogenoemde ‘meewerkvergoedingen’ verstrekt door de 
Nederlandse netwerkbedrijven TenneT en Gasunie aan 
grondeigenaren een niet-marktconform voordeel oplever-
den. Meewerkvergoedingen worden door deze netwerkbe-
drijven verstrekt bovenop een schadevergoeding, wanneer 
grondeigenaren hun medewerking verlenen aan de aanleg 
van leidingbuizen of elektriciteitskabels op, in of onder hun 
gronden. Dit om een langlopende procedure op grond van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht te voorkomen. 

Een grondeigenaar die de route van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht had gevolgd en ‘slechts’ een schadevergoe-
ding op grond van de wettelijke bepalingen had ontvangen, 
diende een klacht in bij de Commissie dat de meewerkver-
goedingen die zijn concurrenten ontvingen staatssteun 
behelsden. De Commissie komt met een toets aan het crite-
rium van een marktdeelnemer in een markteconomie tot de 
conclusie dat er geen sprake is van een niet-marktconform 
voordeel. De berekeningsmethode wordt immers op een 
voor alle grondeigenaren uniforme, transparante en nareken-
bare wijze toegepast en de meewerkvergoeding weerspie-
gelt de economische waarde van de door de grondeigenaren 
geleverde tegenprestatie.

In dit besluit kwam ook de vraag aan de orde of er wel sprake 
was van staatsmiddelen en toerekenbaarheid aan de staat.

De Commissie overweegt dat de aandelen van de netwerk-
bedrijven volledig in handen zijn van de Nederlandse staat 
en dat de staat weliswaar indirect invloed kan uitoefenen op 
de aanwending van de financiële middelen van de netwerk-
bedrijven, maar verwijst vervolgens naar jurisprudentie van 
het Hof waarin is bepaald dat hieruit niet automatisch kan 
worden afgeleid dat zij controle heeft over deze middelen. 
Bewezen moet immers worden dat de staat over de bevoegd-
heid beschikt om er ook over te beschikken. Omdat er voor 
de vraag of er sprake is van staatsmiddelen voor beide kanten 
iets valt te zeggen, neemt de Commissie hierover geen defi-
nitief standpunt in. Evenmin doet zij dat voor de vraag of de 
activiteiten ten aanzien van de meewerkvergoedingen al 
dan niet aan de staat zijn toe te rekenen, waarbij zij wel over-
weegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van toerekenbaar-
heid omdat de staat geen specifieke bemoeienis heeft met 
de vaststelling van de meewerkvergoedingen en dienaan-
gaande geen richtsnoeren heeft uitgevaardigd. 

2.2 Staatssteun voor milieubescherming en energie
Aangezien het stimuleren van duurzame energie prioriteit 
heeft voor Europa, zijn in onder meer de AGVV en de Richt-
snoeren staatssteun voor milieubescherming en energie 
2014-2020 voorwaarden opgenomen waaronder het verle-
nen van staatssteun hiervoor is toegestaan. 

21 Besluit europese Commissie 25 september 2019, SA.37964. 

Zo heeft de Commissie22 een bedrag van bijna € 62 miljoen 
investeringssteun aan een warmtekrachtkoppelingsinstalla-
tie (WKK) in Gdansk (Polen), die afval omzet naar warmte en 
energie, in overeenstemming verklaard met de Richtsnoeren 
staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 
2014-2020 (art. 107 lid 3 sub c VWEU). De exploitanten (PPS 
tussen de gemeente Gdansk en een na aanbesteding gese-
lecteerde private partij) accepteren ondanks de steun een 
netto contante waarde van -3,6 en een laag rendement van 
1,43% omdat het doel van het project niet is om het rende-
ment te maximaliseren, maar om afval te beheren tegen een 
acceptabele prijs (zonder al te grote toename van de afval-
stoffenheffingen). De Commissie acht de maatregel derhalve 
proportioneel. Aangezien het volume van de geproduceerde 
elektriciteit slechts 0,075% van de totale jaarlijkse elektrici-
teitsproductie in Polen zal uitmaken concludeert de Commis-
sie bovendien dat de steunmaatregel niet zal leiden tot 
buitensporige verstoringen op de relevante markt.

Bij arrest van 16 januari 202023 verwierp het Gerecht het 
beroep van het Spaanse bedrijf Iberpotash, exploitant van 
potasmijnen, tegen het besluit waarin de Commissie steun 
aan Iberpotash onverenigbaar had verklaard. De vraag stond 
centraal of een wettelijk verplichte – volgens de Commissie 
te lage – financiële garantie voor het herstel van mijnterrei-
nen, die niet door de staat maar door particuliere banken 
was verstrekt, wel kon kwalificeren als staatsmiddelen. Het 
Gerecht verwijst naar diverse rechtspraak over het begrip 
steunmaatregelen. Zo kunnen voordelen slechts als steun-
maatregelen in de zin van art. 107 VWEU worden beschouwd 
indien zij direct of indirect met staatsmiddelen zijn bekostigd 
en aan de staat kunnen worden toegerekend.24 Niet in alle 
gevallen hoeft te worden aangetoond dat staatsmiddelen 
zijn overgedragen om een voordeel als staatssteun te kunnen 
aanmerken. Ook maatregelen die de lasten verlichten die 
normaliter op het budget van een onderneming drukken, 
worden als steunmaatregelen beschouwd.25 Voorts geldt 
dat een overheidsmaatregel die de ondernemingen waarop 
hij van toepassing is in een gunstiger toestand kan brengen 
dan andere ondernemingen en die tegelijk een voldoende 
concreet gevaar in het leven roept dat de staat in de toekomst 
een extra last zal moeten dragen, de staatsbegroting kan 
belasten.26 Het Gerecht stelde vast dat de bedragen waarvoor 
Iberpotash financiële zekerheid voor moest stellen zijn vast-
gesteld in twee administratieve besluiten en om die reden 
toerekenbaar zijn aan de staat. Ook had de Commissie met 
betrekking tot het staatsmiddelencriterium terecht overwo-
gen dat wanneer er een concreet risico wordt gecreëerd dat 
er in de toekomst sprake zal zijn van een extra last voor de 
staatsmiddelen, dit volstaat om onder het begrip staatssteun 
te vallen. Het Gerecht oordeelde dat de staat ingevolge de 

22 Besluit europese Commissie 18 oktober 2019, SA.55100 (Poland).
23 Gerecht 16 januari 2020, t-257/18, eCli:eU:t:2020:1 (Iberpotash).
24 HvJ eU 15 mei 2019, C-706/17, eCli:eU:C:2019:407 (Achema e.a.), punt 47.
25 HvJ eU 19 maart 2013, C-399/10 P en C-401/10 P, eCli:eU:C:2013:175 

(Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie e.a. en Commissie/Frankrijk 
e.a.), punten 100 en 101.

26 idem, punt 106.
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relevante wetgeving inderdaad verplicht zou zijn in te sprin-
gen voor de verplichtingen van Iberpotash, indien Iberpotash 
in gebreke zou blijven de uit de exploitatie van de mijn voort-
vloeiende noodzakelijke herstelmaatregelen te treffen. De 
omstandigheid dat de financiële draagkracht van Iberpotash 
mogelijk voldoende toereikend zou zijn om het risico te 
beperken, deed hier volgens het Gerecht niet aan af, omdat 
deze financiële situatie elk moment kan wijzigen. 

In ditzelfde arrest kwam vervolgens de vraag aan de orde of 
er wel sprake kon zijn van een selectief voordeel wanneer 
Iberpotash investeringssteun ontving voor afdekking van 
een afvalberg op basis van een door de staat zelfstandig 
genomen beslissing die verder ging dan haar milieuver-
plichtingen. Het Gerecht oordeelde onder verwijzing naar 
Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor mili-
eubescherming 2008 dat lidstaten milieubeschermingseisen 
kunnen opleggen die verder gaan dan de eisen van de Unie 
en dat Iberpotash door deze maatregelen gedurende zeer 
lange tijd geen andere milieubeschermingsmaatregelen zal 
hoeven te nemen. Uit het verkleinen van de milieurisico’s 
voor de toekomst volgde onmiskenbaar de bevoordeling 
voor Iberpotash, aldus het Gerecht.

2.3 Staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschap-
pijen
Het enkele feit dat een luchthavenexploitant staatssteun 
ontvangt, houdt niet automatisch in dat ook zijn klanten-
luchtvaartmaatschappijen steun ontvangen. Maar het kan 
ook zo zijn dat een luchthavenexploitant gelden ontvangt 
en deze vervolgens doorlegt aan de luchtvaartmaatschap-
pijen, zonder zelf steunontvanger te zijn. Dat was aan de 
hand in een zaak bij het Gerecht,27 waarin een beroep 
tot nietigverklaring was ingesteld door Easyjet tegen het 
besluit van de Commissie dat de steun van de autonome 
regio Sardinië aan verschillende luchtvaartmaatschap-
pijen28 onverenigbaar had verklaard. De autonome regio 
had middelen ter beschikking gesteld aan de luchtha-
venexploitanten als vergoeding voor door de luchtvaart-
maatschappijen verleende diensten, zoals onder meer de 
opening van vliegverbindingen naar Sardinië, verhoging 
van vluchtfrequenties en levering van marketingdiensten. 
De afspraken ten aanzien van deze diensten werden tussen 
de luchthavenexploitanten en luchtvaartmaatschappijen 
contractueel vastgelegd. Het Gerecht bevestigde de conclu-
sie van de Commissie dat de gelden staatsmiddelen betrof-
fen en dat er sprake was van toerekenbaarheid aan de staat, 
omdat de luchthavenexploitanten puur als tussenpersonen 
fungeerden en uitvoering gaven aan de steunregeling van de 
autonome regio. De middelen werden immers één-op-één 
doorgelegd door de luchthavenexploitant aan de lucht-
vaartmaatschappij en de steunregeling voorzag ook in een 
controlemechanisme hierop. 

27 Gerecht 13 mei 2020, t-8/18, eCli:eU:t:2020:182 (Easyjet).
28 Onder meer de luchtvaartmaatschappijen Volotea en Germanwings, 

waarvan het Gerecht het beroep op nietigverklaring eveneens bij arres-
ten van 13 mei 2020 verwierp (t-607/17 respectievelijk t-716/17). 

Aan de orde kwam ook het argument van Easyjet dat de 
Commissie het beginsel van de particuliere marktdeelne-
mer in een markteconomie had moeten toepassen op de 
besluiten van de autonome regio. Het Gerecht oordeelde met 
de Commissie dat dit beginsel niet van toepassing is wanneer 
doelstellingen van algemeen economisch belang worden 
nagestreefd, zoals in dit geval het aantrekken van een grotere 
toeristenstroom. Met verzoekster was het Gerecht het vervol-
gens eens dat de autonome regio in feite marketingdiensten 
had afgenomen ter promotie van het eiland Sardinië. Aange-
zien er echter geen procedure volgens de Europese aanbeste-
dingsregels was gevolgd konden de betalingen niet worden 
beschouwd als een reële tegenprestatie voor de verstrekte 
marketingdiensten. Het beroep van Easyjet tegen het besluit 
van de Commissie werd derhalve verworpen. Inmiddels heeft 
Easyjet hoger beroep aangetekend.29

Het beginsel van de particuliere marktdeelnemer in een 
markteconomie kwam – in de vorm van de particuliere inves-
teerder – ook aan de orde in een hoger beroep dat speelde bij 
het Hof.30 Overeenkomstig Richtlijn 96/67/EG betreffende de 
toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens 
van de Gemeenschap, moeten luchthavens een gescheiden 
boekhouding voeren tussen hun grondafhandelingsdiensten 
en hun overige activiteiten. Dit om te voorkomen dat er een 
geldstroom vloeit tussen de activiteiten van de luchthaven-
beheerder als luchthavenautoriteit en zijn grondafhande-
lingsdiensten. SEA SpA, het bedrijf dat het beheer van twee 
Milanese luchthavens verzorgt, heeft in 2002 haar grondaf-
handelingsdiensten ondergebracht in een nieuwe vennoot-
schap SEA Handling SpA. SEA SpA heeft vervolgens subsidies 
verstrekt aan SEA Handling ter dekking van exploitatieverlie-
zen. Nadat het Gerecht het besluit van de Commissie dat deze 
subsidies als onverenigbare staatssteun moesten worden 
aangemerkt in stand had gelaten, boog het Hof zich over de 
vraag of SEA SpA had gehandeld conform het beginsel van de 
particuliere investeerder. Het Hof oordeelde dat de bewijslast 
dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van 
het beginsel van de particuliere investeerder bij de Commis-
sie ligt en dat de Commissie daarbij, bij gebreke van anders-
luidende informatie, niet mag uitgaan van een negatief 
vermoeden. In deze zaak ontbrak evenwel een voorafgaande 
raming van de rentabiliteit of de economische rationaliteit 
van de investeringen. Het Gerecht oordeelde dat de Commis-
sie het ontbreken van een dergelijke raming terecht had 
meegenomen om aan te tonen dat een particuliere investeer-
der in vergelijkbare omstandigheden niet eenzelfde bedrag 
zou hebben ingebracht als een openbare investeerder. Dit 
arrest laat derhalve zien dat een openbare investeerder voor-
afgaande aan zijn investering de rentabiliteit daarvan moet 
kunnen aantonen.

29 in zaak C-343/20 P. en ook Volotea heeft hoger beroep ingesteld (C-
331/20 P).

30 HvJ eU 20 december 2020, C-160/19 P, eCli:eU:C:2020:1012 (Comune di 
Milano).
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2.4 Staatssteun in de zorgsector 
Wanneer een zorgaanbieder een wettelijke taak verricht die 
gefinancierd wordt uit de algemene middelen, kan staats-
steun uitgesloten worden omdat er geen sprake is van een 
economische activiteit. Lastiger wordt het wanneer er op 
onderdelen toch concurrentie plaatsvindt tussen zorgaan-
bieders. Het Gerecht31 had in 2018 bepaald dat de activiteit 
van het verstrekken van een verplichte ziektekostenverzeke-
ring in Slowakije, gelet op het winstoogmerk van de ziekte-
kostenverzekeraars en het bestaan van concurrentie op het 
gebied van kwaliteit en het aanbod van diensten, van econo-
mische aard is. Dit arrest zorgde voor nogal wat commotie in 
de zorgsector omdat hiermee het uitvoeren van een wette-
lijke taak toch zou kunnen kwalificeren als een economische 
activiteit. Afgelopen jaar heeft het Hof dit arrest vernietigd.32 
Het Gerecht had volgens het Hof te veel belang gehecht aan 
het winstoogmerk en aan het bestaan van enige concurren-
tie in een verplicht zorgverzekeringsstelsel dat een sociaal 
oogmerk heeft en dat het solidariteitsbeginsel ten uitvoer 
legt. De concurrentie tussen de verzekeraars vindt immers 
niet plaats op het bedrag van de premies of op de verplichte 
wettelijke vergoedingen en de mogelijkheid om winst te 
maken wordt sterk afgebakend door de wet. Het bestaan van 
een zekere mate van concurrentie en het hebben van een 
winstoogmerk doen derhalve niet af aan het sociale en soli-
daire karakter van het Slowaakse zorgverzekeringsstelsel.

Later in het jaar publiceerde de Commissie een besluit33 in 
een vergelijkbare zaak die zag op de financiering van open-
bare ziekenhuizen in Estland. De Commissie maakte een 
onderscheid tussen verschillende wijzen waarop een zorgsys-
teem kan zijn ingericht. In sommige lidstaten zijn openbare 
ziekenhuizen bijna volledig gebaseerd op het principe van 
solidariteit. Dergelijke ziekenhuizen worden rechtstreeks 
gefinancierd uit sociale bijdragen en andere staatsmidde-
len en verlenen hun diensten gratis op basis van universele 
dekking. Dit zijn geen economische activiteiten en dergelijke 
ziekenhuizen kwalificeren dus niet als onderneming.

In andere lidstaten bieden ziekenhuizen en andere zorgaan-
bieders hun diensten aan tegen vergoeding, hetzij recht-
streeks van patiënten, hetzij van hun verzekering. In derge-
lijke systemen is er een zekere mate van concurrentie tussen 
ziekenhuizen met betrekking tot het verlenen van gezond-
heidsdiensten. Hoewel zorg in een dergelijk systeem ook kan 
worden verleend door een openbaar ziekenhuis, is dit niet 
voldoende om de activiteit als niet-economisch te classifice-
ren.

De Commissie kwam tot het oordeel dat de Estse openbare 
ziekenhuizen zijn gebaseerd op het principe van solidari-
teit en derhalve niet-economische activiteiten verrichten. Er 
vindt geen concurrentie plaats op de diensten die gefinan-

31 Gerecht 5 februari 2018, t-216/15, eCli:eU:t:2018:64 (Dôvera/Commissie).
32 HvJ eU 11 juni 2020, C-262/18 P en C-271/18 P, eCli:eU:C:2020:450 (Com-

missie/Dôvera).
33 Besluit europese Commissie 12 november 2020, SA.39324 (Estonia).

cierd worden uit sociale bijdragen, noch tussen de openbare 
ziekenhuizen onderling, noch tussen openbare ziekenhuizen 
enerzijds en particuliere zorgaanbieders anderzijds. Hoewel 
de openbare ziekenhuizen ook additionele activiteiten 
verrichten waarop concurrentie plaatsvindt met particuliere 
zorgaanbieders, oordeelde de Commissie dat de prijsstel-
lingsmethodiek zodanig was ingericht dat kruis-subsidiëring 
was uitgesloten. 

Ook in deze zaak stond het feit dat er concurrentie plaatsvindt 
tussen openbare en particuliere zorgaanbieders dus niet in 
de weg aan de kwalificatie als niet-economische activiteit van 
de diensten die gefinancierd worden uit sociale bijdragen. 

3. Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden die 
zijn vastgelegd in de Algemene Groepsvrijstellingsveror-
dening (AGVV34) zijn verenigbaar met de interne markt. 
Toetsing van een concreet geval was aan de orde in het 
arrest van het Gerecht over een Slovaakse steunregeling.35  
Kerkosand klaagde36 bij de Commissie over steun ter grootte 
van € 4.999.999,46 door het Slowaaks innovatie- en ener-
gieagentschap. De Commissie nam in 2017 uiteindelijk een 
besluit gericht aan de Slowaakse regering – en niet (mede) 
aan Kerkosand – waarin werd geconcludeerd dat de steun 
verenigbaar was met de interne mark. Kerkosand vordert 
vervolgens nietigverklaring van dat besluit bij het Gerecht en 
brengt in dat verband zowel een formeel punt als twee mate-
riële punten ter zake van de AGVV. 
Het formele punt betreft de samenhang tussen de AGVV 
en Verordening 2015/158937. Laatstgenoemde verordening 
beschrijft de procedures voor aanmelding en beoordeling van 
staatssteun bij de Commissie. Deze procedure houdt onder 
meer in dat het onderzoek naar mogelijke onrechtmatige 
steun resulteert in een besluit als bedoeld in die verordening. 
De klacht luidt dat de Commissie een dergelijk besluit niet 

34 Verordening (eU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waar-
bij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de 
eer relevante tekst), PbEU 2014, l 187/1, zoals gewijzigd bij Verordening 
(eU) Nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging 
van Verordening (eU) nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en 
luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur 
en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastruc-
tuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake 
regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging 
van Verordening (eU) nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in 
aanmerking komende kosten (Voor de eer relevante tekst), PbEU 2017, l 
156/1. 

35 Gerecht 9 september 2020, t-745/17, eCli:eU:t:2020:400 (kerkosand/
Commissie).

36 Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van de europese Unie van 9 
september 2020, kerkosand spol. s r. o. tegen europese Commissie. 
Zaak t-745/17 eCli:eU:t:2020:400, ro. 1 t/m 3 en 23 t/m 26 https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/Nl/tXt/?qid=1615879708468&uri=Ce-
leX%3A62017tJ0745.

37 Verordening (eU) 2015/1589 van de raad van 13 juli 2015 tot vaststel-
ling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de europese Unie (codificatie). (Voor 
de eer relevante tekst).
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heeft genomen en in plaats daarvan een declaratoir besluit 
dat de steun zou zijn vrijgesteld. De stelling van de Commis-
sie luidt: dat omdat de steun op grond van de AGVV niet 
hoeft te worden aangemeld, er ook geen onderzoek plaats-
vindt naar steun die wel moet worden aangemerkt als 
bedoeld in Verordening 2015/1589. En derhalve er ook 
geen besluit volgt op grond van die verordening, maar een 
besluit sui generis. De klacht van Kerkosand slaagt. Het 
Gerecht oordeelt dat omdat er een klacht omtrent onrecht-
matige staatssteun was ingediend, inhoudende dat deze niet 
was aangemeld én onverenigbaar zou zijn met de toepas-
selijke vereisten, de Commissie een besluit móet nemen ter 
afsluiting van het onderzoek daaromtrent. Dat geldt ook als 
steun uiteindelijk niet hoefde te worden aangemeld, omdat 
deze verenigbaar wordt geacht op grond van de AGVV. 
Inhoudelijk stelt Kerkosand dat de Commissie de steun te 
beperkt op verenigbaarheid heeft getoetst. Behalve aan de 
AGVV had de Commissie ook moeten toetsen aan art. 107 
VWEU. Het Gerecht gaat hier niet in mee en oordeelt dat 
de AGVV nu juist is bedoeld om een uitputtende regeling te 
geven voor vrijstelling. Als los van de AGVV door lidstaten 
ook nog aan het VWEU zou moeten worden getoetst, dan 
zou dat betekenen dat lidstaten niet automatisch zouden 
worden gemachtigd om staatssteun ten uitvoer te leggen 
zonder aanmelding. Kortom, de AGVV zou dan haar effec-
tieve werking verliezen. Indien Kerkosand zou menen dat 
de AGVV zélf in strijd met art. 107 VWEU zou zijn vastge-
steld, had zij dat op basis van exceptie van onwettigheid in 
de zin van art. 27 VWEU aan de orde moeten stellen. Dat 
heeft Kerkosand niet gedaan. 
Het Gerecht voegt toe dat indien de Commissie zou 
hebben geoordeeld dat de steun in strijd met de AGVV was 
verleend, zij automatisch de verenigbaarheid van die steun 
op grond van art. 107 VWEU had moeten toetsen. 
De reden dat Kerkosand naast de AGVV een direct beroep 
deed op art. 107 VWEU, was dat er overcapaciteit op de 
markt zou ontstaan. Dat is een aspect dat in de AGVV niet 
wordt geadresseerd. Het Gerecht oordeelt daaromtrent dat 
ook art. 107 VWEU volgens vaste rechtspraak niet vereist 
dat rekening moet worden gehouden met het criterium 
inzake het voorkomen van overcapaciteit op de relevante 
markt. Dat criterium vloeit enkel voort uit gedragsregels die 
de Commissie zichzelf heeft opgelegd ter zake van de uit-
oefening van de bevoegdheden ex art. 107 VWEU. Voorts 
oordeelt het Hof dat de Commissie die gedragsregels niet 
kan toepassen op de uitvoering van de AGVV, omdat de 

AGVV een bindend (en gedetailleerder) kader vaststelt (dan 
art. 107 VWEU doet).
Inhoudelijk stelde Kerkosand voorts dat de Commissie een 
beoordelingsfout zou hebben gemaakt door te miskennen 
dat de steun in werkelijkheid aan een grote onderneming 
was toegekend, hetgeen in strijd is met de AGVV die is 
beperkt tot kleine en middelgrote ondernemingen. In het 
bijzonder zou de verbondenheid van de begunstigde onder-
neming met andere ondernemingen zijn miskend. Hier 
volgt een toets van hetgeen de Commissie heeft onderzocht 
en beoordeeld. Het Gerecht oordeelt uiteindelijk dat de 
relevante gegevens in deze zaak op dit aspect onvoldoende 
door de Commissie zijn vastgesteld en onderzocht. Er is 
te veel gevaren op de informatie van de Slowaakse autori-
teiten, terwijl de Commissie twijfels had moeten koesteren. 
De grief van Kerkosand slaagt derhalve.
Ten slotte grieft Kerkosand dat de Commissie in wezen niet 
is nagegaan of de betrokken steun voldeed aan de crite-
ria van de betrokken Slovaakse steunregeling. Het Gerecht 
oordeelt daaromtrent dat de Commissie zulks niet hoeft te 
toetsen. Dat behoort tot de nationale autoriteiten en rech-
terlijke instanties. De toets van de Commissie strekt aldus in 
casu niet verder dan toetsing aan de kaders van de AGVV.
Per saldo wijst het Gerecht het beroep toe en wordt het 
besluit van de Commissie nietig verklaard. Het vonnis 
bevestigt daarmee dat de Commissie ook bij toepassing van 
de AGVV klachten moet afhandelen volgens de procedure 
van Verordening (EU) 2015/1589 en dat het zin heeft om 
op basis van die verordening een klacht bij de Commissie 
in te dienen. 

Dit artikel is afgesloten op 12 maart 2021.
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