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Europese jurisprudentie

1. Bestaan van staatssteun

1.1 Economische/niet-economische activiteit
In de zaak TenderNed moest het HvJ EU beslissen of de 
oprichting en exploitatie van een aanbestedingsplatform 
in Nederland economische activiteiten waren en dus onder 
het EU-staatssteunrecht vielen.2 Het platform assisteert 
overheidsinkopers bij de gunning van opdrachten (‘publi-
cation module’) tot een aanbestedingsmodule (‘submission 
module’) en biedt functionaliteiten zoals het uitwisselen 
van vragen en antwoorden en het uploaden en downloa-
den van offertes. Het HvJ EU sluit met haar beslissing aan 
bij een aantal eerdere beschikkingen en bevestigt haar juri-
dische interpretatie in zaken die betrekking hebben op het 
platform TenderNed. Het HvJ EU bevestigt de vaststelling 
van de Europese Commissie dat TenderNed een dienst van 
algemeen belang is en geen economische activiteit betreft 
die commercieel kan worden geëxploiteerd zolang de staat 
deze dienst niet zelf aanbiedt. In deze zaak buigt het HvJ EU 
zich echter verder niet over de kwalificatie TenderNed als 
een dienst van algemeen belang. Het HvJ EU oordeelt over 
de ondeelbaarheid van economische en niet-economische 
activiteiten die worden uitgevoerd door een entiteit die is 
belast met een taak op het gebied van overheidsopdrachten. 
In overeenstemming hiermee heeft het HvJ EU zijn besluit 
gebaseerd op de veronderstelling dat de uitoefening van de 
openbare orde en de economische activiteit van TenderNed 
niet van elkaar kunnen worden gescheiden en dat derhalve 
de activiteiten van deze onderneming in zijn geheel moeten 
worden beschouwd als verband houdende met de uitoefe-
ning van de openbare orde.

1 A.D.L. Knook, J.M. Dijkman-Uulders, J.F. van Nouhuys en P. Heijnsbroek 
‘Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2017’, TA 
2018/85.

2 HvJ EU 7 november 2019, C-687/17 P, ECLI:EU:C:2019:932 (TenderNed).

1.2 Voordeel
In een besluit van 20 juli 2018 heeft de Europese Commis-
sie een door Slowakije aan ZSSK Cargo verstrekte lening 
onderzocht op verenigbaarheid met de EU-staatssteun-
wetgeving.3 De invulling van het criterium van de parti-
culiere investeerder om te beoordelen of een economisch 
voordeel een onderneming of overheidsbedrijf onterecht 
bevoordeeld heeft, is afhankelijk van de vraag of de Staat 
heeft gehandeld in de rol van particulier investeerder of als 
overheid. De lidstaat moet ondubbelzinnig aantonen dat 
zij, vanuit de steunverlenende rol, heeft gehandeld als een 
investeerder die uit is op rendement, en deze stelling staven 
met objectieve en controleerbare elementen. De Commis-
sie oordeelde dat de voorwaarden die door de Slowaakse 
Republiek aan de aan ZSSK verstrekte lening waren gesteld 
marktconform waren: de lening zou op dergelijke wijze 
ook door een marktdeelnemer zijn verstrekt. Hieruit volgt 
dat de overheid in onderhavig geval heeft voldaan aan het 
market economy-beginsel (‘MEO’) en heeft gehandeld als 
een particuliere investeerder. Dit betekent dat de lening aan 
ZSSK Cargo niet kwalificeert als staatssteun.
In een vergelijkbare beschikking moest het Gerecht oorde-
len over een schikkingsovereenkomst tussen de gemeente 
Madrid en voetbalclub Real Madrid.4 In 1998 diende de 
gemeente, op grond van verschillende grondruiltransac-
ties, een stuk grond aan Real Madrid over te dragen. Door 
omstandigheden kon de gemeente echter niet leveren. In 
2011 was de gemeente voornemens om Real Madrid te 
compenseren door de waarde van het stuk grond alsnog 
te betalen. De waarde van het stuk grond werd getaxeerd 
op € 22,6 miljoen. Dit werd opgenomen in de schikkings-
overeenkomst. De Commissie oordeelde dat de waarde van 
het stuk grond te hoog was geschat en dat ook een private 
marktpartij een dergelijke schikkingsovereenkomst niet 

3 Besluit Europese Commissie 20 juli 2018, SA.29198 (ZSSK Cargo).
4 Gerecht 22 mei 2019, T-791/16, ECLI:EU:T:2019:346 (Madrid Club de 

Fútbol).
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zou zijn aangegaan. Het gerecht constateert dat de Commis-
sie de omvang van het voordeel dat aan voetbalclub Real 
Madrid zou toekomen niet adequaat heeft onderzocht en 
verklaarde het besluit van de Europese Commissie dat 
staatssteun was verleend aan Real Madrid nietig. De Euro-
pese Commissie had zich – aldus het gerecht  – onterecht 
toegespitst op de vraag of het stuk grond inderdaad € 22,6 
miljoen waard was. De Commissie heeft onterecht geen 
rekening gehouden met andere vastgoedtransacties tussen 
de stad Madrid en de club Real Madrid die ook van invloed 
zouden kunnen zijn geweest op hoogte van de taxatie van 
het stuk grond. Uit deze uitspraak blijkt aldus dat bij de 
beoordeling van het bestaan van een voordeel alle econo-
misch relevante criteria in aanmerking moeten worden 
genomen.

1.3 Selectiviteit
Het Gerecht moest zich in de volgende nader te bespreken 
zaken uitspreken over de kwalificatie van belastingvoordeel 
als staatssteun en het vereiste van selectiviteit.
In de Fiat-zaak ging het om een op 3 september 2012 afge-
geven ‘tax ruling’ aan Fiat Chrysler Finance Europe (FFT).5 
Deze ruling bepaalt de vergoeding die FFT krijgt voor 
het leveren van financieringsdiensten aan andere bedrij-
ven van de in Europa gevestigde Fiat-groep. De Commis-
sie oordeelde dat deze ruling kwalificeert als onverenig-
bare staatssteun nu de ruling afwijkt van de belasting die 
voor ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden 
van toepassing zouden zijn. Het Gerecht oordeelde dat 
het de Commissie was toegestaan te oordelen over trans-
acties binnen de Fiat-groep conform het zakelijkheidsbe-
ginsel (‘arm’s length principle’) en deelt de mening van de 
Commissie dat de onderhavige ruling het zakelijkheids-
beginsel niet in acht neemt. Het Gerecht oordeelt dat het 
totale kapitaal van FFT betrokken had moeten worden in 
de ruling. De ruling kwalificeerde derhalve als een selectief 
voordeel waardoor sprake was van staatssteun.
Ook in de Starbucks NL-zaak ontfermde het gerecht 
zich over het zakelijkheidsbeginsel.6 In deze zaak was het 
beroep tegen de beschikking van de Commissie echter 
wel succesvol, aangezien het HvJ EU van oordeel was dat 
niet voldoende was aangetoond dat de ‘advanced pricing 
agreement’ (APA) voor Starbucks Manufacturing EMEA 
BV (SMBV) als geïntegreerde onderneming een gunsti-
gere rechtspositie en dus een selectief voordeel opleverde 
voor SMBV dan voor de andere vergelijkbare zelfstandige 
ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden. Voor 
belastingmaatregelen kan het bestaan van een voordeel 
– zo overweegt het gerecht – worden vastgesteld bij verge-
lijking met een referentiesysteem, waaruit blijkt welke 
belastingen vergelijkbare ondernemingen in vergelijkbare 
omstandigheden betalen. Wanneer het nationale recht geen 

5 Gerecht 24 september 2019, T-759/15, ECLI:EU:T:2019:670 (Fiat Finance 
and Trade Ltd).

6 Gerecht 24 september 2019, T-760/15, ECLI:EU:T:2019:669 (Starbucks 
Manufacturing Emea BV).

onderscheid maakt tussen geïntegreerde (in groepsverband 
opererende) en zelfstandige ondernemingen in het kader 
van vennootschapsbelasting, is het de bedoeling om de 
winst uit een economische activiteit van een dergelijke geïn-
tegreerde onderneming te belasten alsof het uit marktcon-
forme transacties voortkomt. De Commissie mag de uit een 
steunmaatregel voortvloeiende fiscale last dan vergelijken 
met de fiscale last voor een zelfstandige onderneming die, 
onder de normale nationale belastingregels, zijn activiteiten 
onder marktvoorwaarden uitoefent.

1.4 Gevolgen voor de handelsverkeer en mededinging
In een lang verwacht arrest heeft het gerecht zich uitge-
sproken over de beoordeling van de gevolgen voor het 
handelsverkeer en de mededinging in gevallen waarin de 
overheidsfinanciering een ‘zuiver lokale’ betekenis heeft.7 
Met dit arrest stemde het gerecht in met de recente uitge-
breide besluitvormingspraktijk van de Commissie en 
onderstreepte dat er geen sprake is van gevolgen voor het 
handelsverkeer en de mededinging bij maatregelen die 
slechts ‘marginale gevolgen’ hebben voor het handelsver-
keer tussen de lidstaten.

2 Rechtvaardiging van staatssteun

2.1 De rol van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) in het staatssteunrecht
In de BMW-uitspraak oordeelt het HvJ EU dat het volgen 
van een kennisgevingsprocedure op grond van de AGVV 
niet betekent dat de steun per definitie verenigbaar is met 
de interne markt.8 In overeenstemming met eerdere beslui-
ten zoals Eesti Pagar9 en Alcan II10 heeft het HvJ  EU in 
de BMW-uitspraak duidelijk gemaakt dat een vrijstelling 
van de aanmeldingsverplichting voor steun die op basis 
van de AGVV wordt verleend, alleen kan worden verleend 
indien aan alle voorwaarden van de AGVV is voldaan. Het 
hof benadrukt daarbij de rol en de ruime discretionaire 
bevoegdheid van de Commissie bij individuele beoorde-
lingen over verenigbaarheid bij de toepassing van art. 107 
lid 3 VWEU.

2.2 Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
In een recent arrest heeft het gerecht geoordeeld over 
de toewijzing van DAEB in het kader van art.  106 lid  2 
VWEU.11 Het gerecht stelt dat de periode waarvoor een 
overheidsopdracht voor de uitvoering van een DAEB is 
gegeven niet langer mag zijn dan de periode die nodig is 
voor het verrichten van de dienst van algemeen economisch 
belang. De onderneming die de openbare dienstverplich-
ting uitvoert mag een redelijke winstmarge ontvangen. Het 
gerecht benadrukt dat de vaststelling van de redelijkheid 

7 Gerecht 14 mei 2019, T-728/17 (Marinvest d.o.o. and Porting d.o.o.).
8 HvJ EU 29 juli 2019, C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634 (Bayerische Motoren 

Werke AG).
9 HvJ EU 5 maart 2019, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172 (Eesti Pagar AS).
10 HvJ EU 18 maart 1992, C-24/91 (Alcan II).
11 Gerecht 12 september 2019, T-417/16, ECLI:EU:T:2019:597 (Achemos & 

Achema).
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van de winst steeds in het specifieke geval moet worden 
beoordeeld.

2.3 Kennisgeving – Regionale steun
(De)centrale overheden kunnen aan (ondernemingen in) 
achterstandsregio’s investeringssteun of exploitatiesteun 
verlenen ter bevordering van economische ontwikkelin-
gen. Dergelijke steun is op grond van art.  107 lid  3a en 
c verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Art. 3.5 
van Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020 bepaalt dat regionale steun alleen verenigbaar kan 
worden verklaard met de interne markt indien deze een 
stimulerend effect heeft. Een stimulerend effect doet zich 
voor wanneer de steun van het gedrag van de onderne-
ming zodanig verandert dat deze meer aan de ontwikke-
ling van het gebied bijdragende activiteiten onderneemt, die 
zij zonder de steun niet zou hebben uitgevoerd, dan wel 
in beperkte mate of op een andere wijze of op een andere 
locatie zou hebben uitgevoerd. De steun mag derhalve niet 
worden verleend voor een activiteit die een onderneming 
sowieso zou hebben verricht, noch mag deze het normale 
zakelijke risico van een economische activiteit compense-
ren.
Dat een stimulerend effect speelt, kan in twee mogelijke 
scenario’s worden aangetoond:
1. De steun is een prikkel om een positief investerings-

besluit te nemen, doordat een investering die anders 
onvoldoende rendabel zou zijn geweest voor de begun-
stigde, in het betrokken gebied kan plaatsvinden: ‘het 
investeringsbesluit’.12

2. De steun geeft een prikkel om een voorgenomen inves-
tering in het betrokken gebied – en niet elders – uit te 
voeren, doordat de steun de nettonadelen en -kosten 
compenseert die uit de vestiging in het betrokken gebied 
voortvloeien: ‘het vestigingsbesluit’.13

Met haar besluit van 28 september 2019 heeft de Commis-
sie regionale steun van €  45 miljoen door de Hongaarse 
autoriteiten aan het Hongaarse chemiebedrijf BorsodChem 
Zrt goedgekeurd.14 De Commissie aanvaardde de aanpak 
van de Hongaarse autoriteiten om via het investeringsbe-
sluit het stimulerende effect van de steun aan te tonen.
Hoe hoger het steunbedrag dat wordt verleend, hoe groter 
de impact zal zijn op het handelsverkeer en eerlijke mede-
dinging tussen de lidstaten. De Commissie is derhalve 
voorzichtig bij het goedkeuren van hoge regionale staats-
steunbedragen. Dit bleek onder meer uit het besluit van de 
Commissie inzake Jaguar Land Rover.15 Na een periode van 
ongeveer tweeënhalf jaar keurde de Europese Commissie 
regionale investeringssteun van Slowakije ter hoogte van 

12 Art. 3.5 onder a Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020.

13 Art. 3.5 onder b Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-
2020.

14 Besluit Europese Commissie 28 september 2019, SA.49580 (BorsodChem 
Zrt).

15 Besluit Europese Commissie 4 oktober 2018, SA.45359 (Jaguar Land Rover 
– LIP – SK).

€ 125 miljoen ten gunste van Jaguar Land Rover Slovakia 
s.r.o. voor het opzetten van een nieuwe productiefaciliteit 
goed. Het besluit toont aan dat dat een zorgvuldige voorbe-
reiding en een overtuigende analyse bij het aanvoeren van 
het vestigingsbesluit van cruciaal belang zijn voor een goed-
keuring door de Commissie.

2.4 Kennisgeving – Staatssteun voor milieubescherming en 
energie
Ook kunnen (de)centrale overheden ondernemingen stimu-
leren om maatregelen te nemen die het milieu verbeteren. 
Zo heeft de Commissie in totaal € 431 miljoen overheids-
steun van Duitse autoriteiten voor schoner vervoer in Duitse 
steden goedgekeurd.16 De maatregel is in overeenstemming 
met de richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescher-
ming en energie (art. 107 lid 3 onder c VWEU), aangezien 
de maatregel bijdraagt tot de milieudoelstelling van de EU 
om de uitstoot van stikstofoxiden te vermijden en boven-
dien de eerlijke mededinging niet buitensporig verstoort.
Eveneens is door de Commissie goedkeuring gegeven voor 
staatssteun ter hoogte van € 5,4 miljard voor de produc-
tie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Italië17 en 
€ 385 miljoen steun voor de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen in Litouwen.18 Steun voor de doel-
stelling ‘milieu en energiebesparing’ zal naar verwachting 
de komende jaren verder toenemen, gezien het feit dat de 
klimaatdoelstellingen nog niet zijn bereikt.

2.5 Kennisgeving – Breedbanduitbreiding
Decentrale overheden houden zich vaak bezig met breed-
bandprojecten. Bij de financiering of subsidiering van 
dergelijke projecten moet ook rekening worden gehouden 
met de staatssteunregels. De Commissie heeft een steunpro-
gramma van € 300 miljoen voor de uitbreiding van breed-
band in Griekenland goedgekeurd en verenigbaar verklaard 
met de interne markt op grond van art. 107 lid 3 onder c 
VWEU en de breedbandrichtsnoeren 2013.19 In haar besluit 
benadrukt de Commissie het strategische belang van de 
uitbreiding van breedband voor groei, innovatie en soci-
ale en territoriale cohesie in de EU. In de EU 2020-strate-
gie, aangevuld met de Digitale Agenda voor Europa 2020, 
wordt ervan uitgegaan dat tegen 2020 alle huishoudens 
binnen de EU over een breedbandverbindingssnelheid van 
ten minste 30 Mbit/s moeten beschikken en 50% van de 
huishoudens over een verbindingssnelheid van ten minste 
100 Mbit/s. In de praktijk is het besluit inzake Griekenland 
van groot belang omdat breedbanddekking in veel Euro-
pese landen nog steeds een probleem is en de Commissie in 
deze zaak aangeeft ruimte te bieden om met gelegitimeerde 

16 Besluit Europese Commissie 19 juni 2019, SA.53054 (Retrofitting heavy 
municipal vehicles); Besluit Europese Commissie 19 juni 2019, SA.53055 
(Retrofitting heavy commercial vehicles); Besluit Europese Commissie 
19 juni 2019, SA.53056 (Retrofitting light commercial vehicles).

17 Besluit Europese Commissie 14 juni 2019, SA.53347 (Support to electricity 
from renewable sources 2019-2021).

18 Besluit Europese Commissie 23 april 2019, SA.50199 (New RES scheme in 
Lithuania).

19 Besluit Europese Commissie 31 juli 2019, SA.53135 (Greece).
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steun de gewenste breedbanddekking te bewerkstellingen. 
Om de EU 2020-doelstellingen te kunnen bereiken worden 
derhalve vanuit de EU aanvullende investeringsmogelijkhe-
den verwacht.

2.6 Kennisgeving –  Project van gemeenschappelijk Euro-
pees belang
Als (de)centrale overheden ondernemingen financieel 
bijstaan om innovatie en de kenniseconomie te ondersteu-
nen, kunnen zij te maken krijgen met de staatssteunregels 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). 
Deze vorm van staatssteun is verenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt als deze aan bepaalde voorwaarden 
voldoet. Deze voorwaarden zijn (onder meer) geformuleerd 
in art. 107 lid 3 onder b VWEU.
De Europese Commissie heeft over de aanmelding van 
dergelijke projecten van gemeenschappelijk Europees 
belang nieuwe besluiten genomen. Zo keurde de Europese 
Commissie een door vier lidstaten gefinancierd project 
ter ondersteuning van research and development op het 
gebied van micro-elektronica goed.20 Het project is volgens 
de Commissie van gemeenschappelijk belang omdat het 
bijdraagt aan de digitalisering van de Europese industrie, 
de Europese strategie voor sleuteltechnologieën en de 
Europese strategie voor elektronica, en heeft een positief 
effect op de Europese economie en samenleving. De even-
redigheid van de steun is beoordeeld aan de hand van de 
zogenoemde funding gap-methode. Veel ondernemingen 
ondervinden namelijk problemen met het verkrijgen van 
financiering voor O&O&I op de markt omdat banken, 
zeker in de startfase, niet altijd bereid zijn om voldoende 
kapitaal beschikking te stellen.
Een ander voorbeeld van een project van gemeenschappe-
lijk Europees belang is de overheidssteun voor een pan-Eu-
ropees onderzoeks-  en innovatieproject in alle segmenten 
van de batterijwaardeketen.21 Het project voorziet in steun 
ter hoogte van € 3,2 miljard en maakt deel uit van de Euro-
pean Battery Alliance. Het project is geclassificeerd als een 
project van gemeenschappelijk Europees belang, aangezien 
de waardeketen voor batterijen een strategisch vereiste is 
voor Europa, vooral met betrekking tot schone en lage 
emissiemobiliteit. De hoge technologische en financiële 
risico's vereisen overheidssteun om bedrijven te stimuleren 
in deze gebieden te investeren. Het project ‘Fehmarnbelt’, 
de geplande 18 kilometer lange tunnelverbinding tussen 
Duitsland en Denemarken, ondervindt (nog steeds) proble-
men om de bevestiging van de Commissie te krijgen dat 

20 Besluit Europese Commissie 18 december 2018, SA.46578 (Germany); Be-
sluit Europese Commissie 18 december 2018, SA.46590 (United Kingdom); 
Besluit Europese Commissie 18 december 2018, SA.46595 (Italy); Besluit 
Europese Commissie 18 december 2018, SA.46705 (France).

21 Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54793 (IPCEI Belgium); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54794 (IPCEI France); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54796 (IPCEI Sweden); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54801 (IPCEI Germany); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54806 (IPCEI Italy); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54808 (IPCEI Poland); 
Besluit Europese Commissie 9 december 2019, SA.54809 (IPCEI Finland).

deze staatssteunproof is. Na de nietigverklaring van een 
eerder besluit van de Commissie door het gerecht22 heeft de 
Commissie nu besloten – om een andere nietigverklaring te 
voorkomen – de formele onderzoeksprocedure ten aanzien 
van deze zaak in te leiden.23 De Commissie kon derhalve 
niet concluderen of de maatregel staatssteun vormde, noch 
kon zij de verenigbaarheid – met name wat betreft de nood-
zaak en de evenredigheid – ervan beoordelen. Alvorens een 
definitief besluit te nemen, zal de Commissie de uitkomsten 
van de formele onderzoeksprocedure afwachten.

3. Terugvorderingsverplichting
Indien staatssteun als onrechtmatig wordt aangemerkt, dan 
zijn (de)centrale overheden/steunverleners verplicht om die 
staatssteun, inclusief rente, terug te vorderen. Met betrek-
king tot de verkoop van een onderneming rijst de vraag wie 
is onderworpen aan de terugvorderingsverplichting in de 
zin van art. 16 van Verordening (EU) nr. 2015/1589 van 
de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepa-
lingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (Voor de EER 
relevante tekst), PbEU 2015, L248/9en art. 108 VWEU. Op 
basis van deze artikelen wordt indien sprake is van ‘econo-
mische continuïteit’ de koper geacht de begunstigde van de 
steun te zijn. De koper zal derhalve degene zijn die verplicht 
is om de steun terug te betalen.
In twee arresten heeft het Gerecht de beschikking van de 
Europese Commissie inzake staatssteun aan het motor-
sportcomplex Nürburgring gehandhaafd en aangegeven 
dat van terugvordering geen sprake kon zijn. De Commissie 
oordeelde dat voorafgaand aan de verkoop van de Nürbur-
ging weliswaar sprake was van onrechtmatige steunmaat-
regelen, maar dat dit vanwege het gebrek aan economische 
continuïteit van de onderneming niet valt te verhalen op de 
koper van de ring.24 Bij het beoordelen of er wel of geen 
sprake is van economische continuïteit hecht het gerecht 
waarde aan omstandigheden die in de rechtspraak worden 
gehandhaafd, waaronder de omvang van de overdracht, de 
prijs, de identiteit van de aandeelhouders of de eigenaars 
van de verkoper en de koper, het tijdstip van de overdracht 
en de economische samenhang van de overdracht. In een 
andere beschikking ging het hof wel uit van economische 
continuïteit op basis van deze criteria, wat aldus leidde tot 
een terugvorderingsverplichting aan de zijde van de koper.25

Voorgaande uitspraken laten zien dat er aldus een risico 
kleeft aan de aankoop van een onderneming die onrecht-
matige staatssteun heeft ontvangen. Dit geldt des te meer 
nu door het HvJ EU recent is aangenomen dat geen tijds-
limiet wordt gesteld aan de bevoegdheid van nationale 

22 Gerecht 13 december 2018, T-631/15, ECLI:EU:T:2018:944 (Stena Line 
Scandinavia AB); Gerecht 13 december 2018, T-630/15, ECLI:EU:T:2018:942 
(Scandlines Danmark and Scandlines Deutschland GmbH).

23 Besluit Europese Commissie 5 juli 2019, SA.39078 (Financing of the Feh-
marn Belt Fixed Link).

24 Gerecht 19 juni 2019, T-353/15, ECLI:EU:T:2019:434 (NeXovation); Gerecht 
19 juni 2019, T-375/15, ECLI:EU:T:2017:289 (Ja zum Nürburgring).

25 Gerecht 24 september 2019, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684 (Fortischem 
s.a.).
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rechtbanken om onrechtmatig verleende staatssteun terug 
te vorderen. Op deze terugvorderingsverplichting is aldus 
geen verjaringstermijn van toepassing.26

Nationale jurisprudentie

4. Staatsmiddelen en toerekenbaarheid
Het eerste vereiste voor staatssteun als gedefinieerd in 
art.  107 lid  1 VWEU is dat er sprake is van overdracht 
van staatsmiddelen. Daarvoor is niet alleen vereist dat er 
sprake is van staatsmiddelen, maar ook dat de verstrekking 
ervan aan de Staat kan worden toegerekend. Dit laatste 
vraagstuk komt aan de orde in het eindarrest (verwijzing 
na Hoge Raad) in de voortslepende kwestie over in 2004 
door het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) afgegeven garan-
ties.27 In het arrest wordt op basis van het in de desbetref-
fende kwestie gewezen arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie als uitgangspunt genomen dat elke door 
HbR afgegeven garantie staatsmiddelen betreft, omdat 
HbR een overheidsbedrijf is. Omdat het enkele feit dat een 
overheidsbedrijf in handen is van een (of meerdere) over-
heden onvoldoende is om te concluderen dat een garantie 
aan de Staat moet worden toegerekend, toetst het Gerechts-
hof Amsterdam ten aanzien van elk van de drie afgegeven 
garanties of deze aan de Staat kunnen worden toegerekend. 
Daartoe beoordeelt het gerechtshof de feiten en omstan-
digheden waaronder de garanties zijn verleend. Essenti-
eel aspect daarbij is de betrokkenheid van de Raad van 
Commissarissen van HbR. Omdat de Raad van Commissa-
rissen door de gemeente Rotterdam is benoemd om HbR te 
controleren én deze controle ook daadwerkelijk heeft uitge-
oefend door (achteraf) goedkeuring te verlenen voor één 
van de drie garanties – de meest omvangrijke overigens – 
oordeelt het gerechtshof dat aan het toerekenbaarheidsver-
eiste is voldaan. Dat leidt uiteindelijk tot vernietiging van 
de desbetreffende garantie. Voor de andere twee (geringe) 
garanties geldt dat niet, zodat deze met succes kunnen 
worden ingeroepen.

5. Economische/niet-economische activiteit
Zoals hiervoor bij de bespreking van de Europese jurispru-
dentie aan de orde kwam, staat in het staatssteunrecht het 
begrip ‘onderneming’ centraal, omdat een maatregel alleen 
staatssteun oplevert indien deze ten gunste komt van een 
onderneming. Pas als een steun ontvangende entiteit een 
economische activiteit verricht, is sprake van een onderne-
ming en kan sprake zijn van (ongeoorloofde) staatssteun. 
Deze juridische discussie speelt in twee zaken.

Begin 2018 buigt de Rechtbank Den Haag zich over de 
vraag of het onderbrengen van de schoonmaakwerkzaam-
heden voor de Rijksoverheid bij de Rijksschoonmaakor-
ganisatie onrechtmatig is.28 De Rijksschoonmaakorgani-

26 HvJ EU 23 januari 2019, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51 (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA).

27 Hof Amsterdam 9 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2263.
28 Rb. Den Haag 24 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:316.

satie ontbeert rechtspersoonlijkheid en is een onderdeel 
van de publieke rechtspersoon de Staat der Nederlanden. 
Deze interne organisatie van de Staat biedt bovendien geen 
diensten aan derden, laat staan dat daartoe enige intentie 
bestaat. Derhalve oefent de Rijksschoonmaakorganisatie 
geen economische activiteit uit. Het feit dat de Hoge Colle-
ges van Staat en de Rechtspraak (zelf ook onderdelen van 
de Staat) de keuze hebben tussen de Rijksschoonmaakorga-
nisatie en externe schoonmaakbedrijven, maakt dat volgens 
de rechtbank niet anders, omdat het enkel een keuze betreft 
tussen zelfvoorziening en inschakeling van een marktpartij 
(en niet leidt tot het aanbieden van diensten aan derden 
door de Rijksschoonmaakorganisatie).

Het andere geval speelt bij het Gerechtshof Amsterdam 
en betreft de huur van bedrijfsruimte door UWV bij de 
gemeente Heerlen.29 De huurprijs zou te hoog zijn, waarmee 
UWV staatssteun zou verlenen. Noodzakelijkerwijs beoor-
deelt het gerechtshof of de gemeente Heerlen als een onder-
neming kan worden beschouwd. Daarbij gaat het erom of 
de verhuur van kantoorruimte kan worden gezien als een 
economische activiteit die los moet worden gezien van de 
uitoefening van de bevoegdheden van openbaar gezag. Een 
onbetwist feit is dat de gemeente Heerlen en UWV de huur-
overeenkomst zijn aangegaan om gezamenlijk kantoor te 
kunnen houden ten behoeve van een zogenaamd regionaal 
loket. Wel wordt betwist dat er een wettelijke verplichting 
zou zijn om op deze wijze samen te werken. Het gerechts-
hof oordeelt op basis van een beoordeling van de wette-
lijke verplichtingen dat UWV en de gemeente inderdaad tot 
een samenwerking worden verplicht. Ofschoon niet precies 
staat voorgeschreven hoe die samenwerking er moet uitzien, 
kan deze vorm van samenwerking niet los worden gezien 
van die samenwerkingsverplichting. En daarmee behelst de 
huurovereenkomst ook de uitoefening van het openbaar 
gezag. Heerlen kan derhalve in het kader van het aangaan 
van de huurovereenkomst niet worden aangemerkt als een 
onderneming.

6. Voordeel
Van staatssteun kan verder pas sprake zijn indien een 
economisch voordeel wordt verleend aan een of meer 
ondernemingen dat zij niet langs de normale commerci-
ele weg zou(den) hebben verkregen. De verlening van een 
dergelijk voordeel komt aan de orde in vijf uitspraken.

In de eerste zaak besluit de Rechtbank Overijssel om een 
deskundigenbericht te gelasten, omdat zij op dat moment 
nog onvoldoende aanknopingspunten heeft om vast te stel-
len of sprake is van een voordeel en, zo ja, wat de omvang 
daarvan is.30 Het gaat om de vraag of een overeenkomst die 
de gemeente Zwolle in 2003 heeft gesloten voor de exploi-
tatie van reclameobjecten in de gemeente een voordeel 
inhoudt voor de exploitant. Volgens de rechtbank moet 

29 Hof Amsterdam 11 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1954.
30 Rb. Overijssel 14 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:788. Zie ook Rb. Over-

ijssel 18 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2880.
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worden beoordeeld of de gemeente marktconform, als 
ware zij een ‘private investeerder’, heeft gehandeld bij het 
verstrekken van de exploitatierechten. Bepalend daarvoor 
is of een private investeerder die qua omvang vergelijkbaar 
is met de gemeente in soortgelijke omstandigheden bereid 
zou zijn geweest de overeenkomst te sluiten.

In de tweede zaak gaat het over de aankoop van een 
appartementsrecht door de gemeente Heerlen, waarvoor 
de gemeente volgens appellanten een te hoge prijs heeft 
betaald.31 De gemeente beroept zich op een taxatie die was 
afgerond net nadat de onderhandelingen over de koopover-
eenkomst plaatsvonden. Volgens het Gerechtshof ‘s-Herto-
genbosch bestaan er vanuit het staatssteunrecht bezien geen 
onoverkomelijke bezwaren tegen een taxatie ‘achteraf’, zo 
lang maar sprake is van een deugdelijke taxatie.32 In het 
licht van de inhoudelijke bezwaren van appellanten tegen 
de gebruikte taxatie en de destijds door de gemeente 
verstrekte taxatieopdracht, overweegt het hof een of meer 
deskundigen te benoemen. Nadat partijen zich hierover 
hebben kunnen uitlaten, gelast het hof in een later arrest 
een deskundigenbericht.33

In de derde zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland 
dat de zogenoemde ‘pseudo-eindheffing hoog loon’ geen 
staatssteun inhoudt.34 Het betreft een belastingmaatregel 
die inhoudt dat de werkgever een eindheffing verschuldigd 
is over het loon van werknemers voor zover dat in het 
voorgaande jaar meer dan € 150.000 bedroeg. De recht-
bank motiveert niet nader waarom bij deze maatregel geen 
sprake is van staatssteun.

Staatssteun was evenmin aan de orde in de vierde zaak, 
waarin de Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een 
uitgestelde betaling geen voordeel voor de koper inhoudt.35 
De gemeente Den Helder heeft een pand verkocht en met 
de koper afgesproken dat hij de koopprijs in twee delen 
mag voldoen in verband met de nog uit te voeren sanering 
van het pand. Na betaling van het eerste deel van de koop-
prijs wordt het pand geleverd, waarna het tweede deel van 
de betaling volgt na het gereedkomen van de sanering. De 
uitgestelde betaling vormt volgens de rechtbank geen voor-
deel, omdat de koper een bankgarantie heeft moeten stellen 
ter hoogte van het bedrag van de tweede betaling. Dit wordt 
niet anders door de omstandigheid dat andere ondernemin-
gen mogelijk het bedrag in depot zouden hebben moeten 
storten, aldus de rechtbank.

In de vijfde zaak oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden in kort geding dat niet aannemelijk is dat de 
gemeente Montferland staatssteun heeft verleend bij de 
verkoop van een perceel grond voor de herontwikkeling 

31 Hof ’s-Hertogenbosch 18 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5278.
32 Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:9636, r.o. 5.16.
33 Hof ’s-Hertogenbosch 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3176.
34 Rb. Noord-Holland 5 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8201.
35 Rb. Noord-Holland 23 januari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:461.

van het centrum van Didam.36 Reden daarvoor is dat de 
koopprijs is onderbouwd met een taxatie conform de 
Mededeling Staatssteun van de Commissie uit 2016.

7. Interstatelijkheid
Het vraagstuk van aantasting van de interstatelijke handel 
speelt op nationaal niveau slechts eenmaal een rol.37 In casu 
vormt de verkoop van een monumentaal pand door de 
gemeente Oldambt aan een derde de aanleiding. Het pand 
werd voor €  1 verkocht en daarnaast nam de gemeente 
ook de overdrachtsbelasting voor haar rekening. Omdat 
de woning voor groepsaccommodatie zal worden gaan 
gebruikt, komt de rechtbank toe aan een beoordeling van 
de potentiële beïnvloeding van de interstatelijke handel. 
De rechtbank oordeelt dat toerisme en het aanbieden van 
verblijfsaccommodatie aan de vraagzijde zich uitstrekt tot 
de gehele Europese markt. De toeristische ontwikkeling van 
het pand kan derhalve niet zonder meer worden gezien als 
een louter lokale aangelegenheid. Omdat vervolgens echter 
bij een analyse van de toeristische belangstelling duide-
lijk wordt dat de gemeente Oldambt geen trekpleister is, 
concludeert de rechtbank dat het marktaandeel op zowel 
de Nederlandse als Europese markt zodanig gering is dat de 
impact geen aantasting van de interstatelijke handel teweeg 
kan brengen.

8. DAEB
Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) zijn 
zoals hiervoor gezegd diensten die enerzijds op een markt 
worden aangeboden, anderzijds een publiek belang dienen 
en om die reden tot op zekere hoogte voor staatssteun in 
aanmerking komen. Dit staatssteunrechtelijke aspect speelt 
omtrent een subsidieregeling voor het verrichten van de 
zogenaamde non-invasieve prenatale test (NIPT).38 De zaak 
is aanhangig gemaakt door een Belgische onderneming die 
onder meer dergelijke tests aanbiedt. Deze onderneming 
acht het bezwaarlijk dat deze subsidieregeling Universitair 
Medische Centra (UMC’s) subsidieert bij het uitvoeren van 
NIPT’s in het kader van een landelijk onderzoek dat erop is 
gericht een afweging te maken tussen de NIPT en de gebrui-
kelijke ‘combinatietest’. Omdat de NIPT veel duurder is 
dan de combinatietest, wordt subsidiëring noodzakelijk 
geacht om voldoende tests te krijgen voor een betrouwbare 
onderzoeksuitkomst. Bovendien is counseling noodzakelijk, 
hetgeen niet door de bestaande markt wordt aangeboden.
In de desbetreffende subsidieregeling is het verrichten van 
de NIPT bij zwangere vrouwen aangewezen als een DAEB. 
Omdat steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden 
van het DAEB-vrijstellingsbesluit zijn vrijgesteld van de 
aanmeldingsplicht, beoordeelt het gerechtshof allereerst dit 
aspect. Daarbij neemt het gerechtshof als vertrekpunt dat 
niet duidelijk is gedefinieerd wat DAEB’s zijn, maar dat het 
telkens gaat om diensten die, indien zij niet zouden worden 
gecompenseerd, door de betrokken ondernemingen niet op 

36 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911.
37 Rb. Noord-Nederland 17 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1681.
38 Hof Den Haag 11 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:333.
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dezelfde voorwaarden zouden worden uitgevoerd. Voorts 
overweegt het hof dat de Europese Commissie in lijn met 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie benadrukt dat 
de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge beschik-
ken bij het omschrijven van een dienst als DAEB en bij 
het verlenen van compensatie aan de dienstverrichter. Het 
gerechtshof oordeelt uiteindelijk dat de Staat, gelet op de 
beleidsvrijheid die hij heeft, geen kennelijke beoordelings-
fout heeft gemaakt bij de aanwijzing van het NIPT-onder-
zoek als DAEB. De gelijke toegang tot de gezondheidszorg 
en de gelijke beschikbaarheid van prenatale non-invasieve 
onderzoeksmethoden dienen naar het oordeel van het 
gerechtshof een openbaar belang. Vervolgens beoordeelt 
het gerechtshof of aan alle voorwaarden wordt voldaan die 
gelden in geval van een DAEB en komt tot een bevestigende 
conclusie.

9. Verenigbaarheid
De verenigbaarheid van staatssteun komt in twee uitspra-
ken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 
aan de orde. Beide betreffen het Nederlandse fosfaatstelsel. 
In de eerste zaak betreft het (onder meer) de stelling van 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat 
toekenning van meer fosfaatrechten zou leiden tot onge-
oorloofde staatssteun.39 Het CBb wijst die stelling af en 
overweegt allereerst dat het Nederlandse fosfaatstelsel als 
geheel is getoetst door de Europese Commissie. De instem-
ming met het stelsel blijkt uit de desbetreffende staatssteun-
beschikking. Vervolgens oordeelt het CBb dat de Minister 
onvoldoende heeft onderbouwd dat toekenning van een 
hoger aantal fosfaatrechten niet door de instemming zou 
zijn afgedekt en derhalve staatssteun zou behelzen.

In de tweede zaak is het CBb nog korter in zijn oordeel.40 
Ditmaal stelt appellante, klaarblijkelijk een boerenmaat-
schap, zich op het standpunt dat het stelsel van fosfaat-
rechten als zodanig staatssteun oplevert. Dit standpunt 
wordt vermoedelijk gebezigd teneinde het beperkende juk 
van fosfaatrechten te kunnen afwerpen. Het CBb wijst 
andermaal op de door de Europese Commissie uitgevoerde 
staatssteuntoets en de goedkeurende beschikking die daar-
uit volgde.

Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)41 zijn 

39 CBb 23 juli 2019, ECLI:NL:CBB:2019:301.
40 CBb 26 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:619.
41 Verordening (EU) nr. 2014/651 van 17 juni 2014 waarbij bepaalde catego-

rieën 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, L187/1, 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, aan-
meldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het 
erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele re-
creatieve 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, L156/1.

eveneens verenigbaar met de interne markt. Deze situatie 
doet zich voor in een uitspraak van de Rechtbank Gelder-
land over een subsidie die de Provincie Gelderland in het 
kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling (EFRO) heeft verleend voor een ultramoderne fabriek 
op het gebied van metaalbewerking.42 Volgens de rechtbank 
voldoet de subsidie aan de vrijstelling voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten als bedoeld in art. 25 AGVV, omdat 
het project terecht is aangemerkt als experimentele ontwik-
keling in de zin van die bepaling. De provincie mocht voor 
die kwalificatie uitgaan van de adviezen van de door haar 
ingestelde deskundigencommissie. De provincie is boven-
dien niet belast met de taak om na te gaan of de steun in 
kwestie daadwerkelijk een stimulerend effect heeft, maar 
(slechts) met de taak om na te gaan of de bij haar inge-
diende steunaanvragen voldoen aan de voorwaarden waar-
onder de steun kan worden geacht een stimulerend effect te 
hebben (in de zin van art. 6 AGVV).43

10. Procedureel
Ten aanzien van staatssteunrechtelijke argumenten in rechte 
doen zich diverse procedurele aspecten voor. Deze hebben 
ten eerste betrekking op het aanvoeren en onderbouwen 
van een staatssteunrechtelijk argument en ten tweede op 
procedurele complexiteiten die zich voordoen wanneer 
eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van ongeoorloofde 
staatssteun en deze moet worden teruggevorderd.

In drie zaken komen procedurele aspecten aan de orde in 
verband met de onderbouwing van de stelling dat sprake 
is van staatssteun. In de eerste zaak acht de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State het in strijd met 
de goede procesorde dat een appellant pas ter zitting heeft 
aangevoerd dat sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde 
staatssteun.44 Andere partijen zijn hierdoor overvallen en 
hebben zich niet op dit betoog kunnen voorbereiden. Dit 
klemt volgens de afdeling te meer nu niet valt in te zien 
waarom de appellant dit betoog niet eerder heeft kunnen 
aanvoeren.

De tweede zaak speelt bij de Rechtbank Limburg. De eise-
ressen hebben ook een klacht ingediend bij de Europese 
Commissie.45 Volgens hen ontstaat door een projectsubsi-
die van de provincie Limburg voor de realisatie van een 
vitaal centrumgebied in Bunde oneerlijke concurrentie ten 
opzichte van een bepaalde supermarkt omdat met deze 
subsidie onder meer de bouw van een andere supermarkt 
met parkeerplaatsen wordt gefinancierd. De rechtbank 
besluit dat eiseressen eerst nadere inlichtingen moeten 
verstrekken over de stand van zaken met betrekking tot 
de ingediende klacht, zoals de (eventuele) reactie van de 
Commissie daarop. Na ontvangst van die inlichtingen 
besluit de rechtbank in een later vonnis om een definitieve 

42 Rb. Gelderland 8 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1970.
43 Onder verwijzing naar HvJ EU 5 maart 2019, zaak C-349/17.
44 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:728.
45 Rb. Limburg 28 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1870.
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beslissing van de Commissie af te wachten.46 De recht-
bank gaat bovendien over tot het verzoeken van inlich-
tingen aan de Commissie op grond van paragraaf 83 van 
de Mededeling van de Commissie over de handhaving van 
de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instan-
ties (2009/C 85/01). Daarmee informeert de rechtbank 
kort gezegd naar de stand van zaken met betrekking tot 
de ingediende klacht. Na ontvangst van een reactie van de 
Commissie zullen partijen zich daarover mogen uitlaten.

De derde zaak betreft een kort geding waarin op grond van 
art.  843a Rv bepaalde bescheiden worden gevorderd die 
volgens de eiser kunnen dienen als bewijs dat een exploi-
tatieovereenkomst voor buitenreclame die de gemeente 
Arnhem heeft gesloten staatssteun zou inhouden omdat de 
afdracht die de exploitant betaalt niet marktconform zou 
zijn.47 De Rechtbank Gelderland wijst die vordering echter 
af omdat niet voldoende aannemelijk is dat sprake is van 
bevoordeling in strijd met art. 107 lid 1 VWEU. Aan het 
aannemelijk maken hiervan kunnen volgens de rechtbank 
niet al te hoge eisen worden gesteld. Maar ook niet al te lage 
eisen, omdat art. 843a Rv niet bedoeld is om zonder dat 
daarvoor een goede grond bestaat informatie te verkrijgen. 
De rechtbank acht onvoldoende dat (i) de exploitatieover-
eenkomst niet via aanbesteding tot stand is gekomen, (ii) de 
gemeente heeft geweigerd om inzage te geven in de hoogte 
van de afdracht en (iii) er onder een vorige exploitatieover-
eenkomst mogelijk een verzoek was tot vermindering van 
de afdracht. De rechtbank wijst daarnaast op het gevaar 
dat bij toewijzing van het gevorderde de eiser zonder goede 
grond de beschikking zou krijgen over informatie die hij 
in het kader van haar concurrentiestrijd met de exploitant 
voor andere doeleinden zou kunnen gebruiken.

De procedurele gevolgen van ongeoorloofde staatssteun 
voor een overeenkomst komen aan de orde in de volgende 
drie zaken. Het betreft allereerst de al eerder bespro-
ken zaak over de exploitatie van reclameobjecten in de 
gemeente Zwolle. Daarin oordeelt de Rechtbank Overijssel 
dat als sprake zou zijn van staatssteun, de overeenkomst 
met terugwerkende kracht moet worden aangepast, in 
die zin dat de vergoeding die de exploitant betaalt wordt 
verhoogd naar een marktconforme vergoeding.48 De recht-
bank acht dat mogelijk op grond van partiële nietigheid 
en conversie (art. 3:41 en 3:42 BW). Volgens de rechtbank 
staat de rest van de overeenkomst niet in onverbrekelijk 
verband met het vermeende nietige deel (te weten: de 
gestelde, niet-marktconforme vergoeding). Vanwege de ex 
tunc werking van de nietigheid en conversie, is de verja-
ringstermijn van vijf jaar voor een vordering tot bijbetaling 
van de exploitatiebijdrage reeds gaan lopen op het moment 
dat de exploitatiebijdrage voor het desbetreffende jaar 

46 Rb. Limburg 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7705.
47 Rb. Gelderland 26 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2856.
48 Rb. Overijssel 14 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:788. Zie ook Rb. Over-

ijssel 18 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2880.

verschuldigd was.49 Deze verjaring is volgens de rechtbank 
verenigbaar met het Unierecht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt in een latere 
uitspraak echter een andere positie in ten aanzien van de 
gevolgen voor een overeenkomst waarmee staatssteun 
wordt verleend.50 Het arrest betreft de aankoop door de 
gemeente Harlingen van het Spaansen-terrein tegen een 
koopprijs die hoger is dan de marktconforme waarde. In 
eerste aanleg heeft de rechtbank de koopovereenkomst 
partieel vernietigd, wat leidde tot een verlaging achteraf van 
de overeengekomen koopprijs. Reeds vanwege het doel van 
de staatssteunregels en de overtreden notificatieplicht, is het 
hof echter van oordeel dat partiële nietigheid niet mogelijk 
is. Partiële nietigheid is volgens het hof bovendien onmo-
gelijk omdat de koopprijs in onverbrekelijk verband staat 
met de rest van de overeenkomst. Het hof verklaart daarom 
de gehele koopovereenkomst nietig en gebiedt de gemeente 
om mee te werken aan het herstellen van de oorspronke-
lijke eigendomssituatie van het Spaansen-terrein, op straffe 
van een dwangsom.

In een recent kort geding overweegt hetzelfde hof –  ten 
overvloede – dat indien achteraf blijkt dat bij de verkoop 
van een perceel grond door de gemeente sprake is van 
staatssteun, de koper (slechts) de steun inclusief het tot de 
terugbetaling genoten rentevoordeel aan de gemeente dient 
terug te betalen.51

11. Relativiteit
Het relativiteitsvereiste uit art. 8:69a Awb staat vaak in de 
weg aan staatssteunargumenten die worden gebruikt om 
een bestemmingsplan of omgevingsvergunning te laten 
vernietigen. In art. 8:69a Awb staat dat de bestuursrechter 
een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is 
met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een alge-
meen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kenne-
lijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene 
die zich daarop beroept. De wetgever heeft daarmee de eis 
willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een 
beroepsgrond en het belang waarin de appellant door het 
bestreden besluit dreigt te worden geschaad.52 De bestuurs-
rechter mag een besluit niet vernietigen wegens schending 
van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming 
van het belang van de appellant.

Het relativiteitsvereiste wordt in een aantal uitspraken 
toegepast bij staatssteunargumenten tegen ruimtelijke 
plannen, veelal volgens een vast stramien. Allereerst stelt 
de bestuursrechter vast dat staatssteun slechts indirect 
aan de orde komt, namelijk in het kader van de financi-
eel-economische uitvoerbaarheid van het desbetreffende 

49 Rb. Overijssel 18 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2880.
50 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9636.
51 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911.
52 Zie o.a. ABRvS 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1686, onder verwijzing naar 
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plan.53 Vervolgens onderzoekt de rechter of de appellan-
ten concurrenten zijn van de vermeende begunstigde, dan 
wel of sprake is van een ‘heffing die integrerend onderdeel 
uitmaakt van een steunmaatregel’.54 Indien geen van beide 
is gesteld – hetgeen het geval is als de appellanten omwo-
nenden zijn en (slechts) belang hebben bij het behoud van 
een goed woon- en leefklimaat – leidt dat tot de conclusie 
dat zij vanwege het relativiteitsvereiste geen beroep kunnen 
doen op art. 108 lid 3 VWEU.

De Centrale Raad van Beroep past de vaste redenering van 
de Afdeling toe op een appellant die een boete heeft gekre-
gen wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering in 
de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en die stelt dat 
sprake is van staatssteun.55 De vereiste relativiteit ontbreekt 
omdat de appellant niet alleen geen concurrent is van een 
zorgverzekeraar, maar evenmin een justitiabele die is onder-
worpen aan een heffing die integrerend deel uitmaakt van 
een steunmaatregel die eventueel in strijd met art. 108 lid 3 
VWEU tot uitvoering zou zijn gebracht.

De Afdeling oordeelt – onder verwijzing naar een eerdere 
uitspraak over het ontbreken van relativiteit en zonder 
nadere motivering – dat het enkel verlenen van een vergun-
ning krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) 
niet kan worden aangemerkt als het verlenen van staats-
steun.56 Het betreft de verlening van een vergunning aan 
Fastned voor het realiseren van aanvullende voorzieningen 
bij een energielaadpunt voor motorvoertuigen. Volgens de 
exploitanten van benzinestations houdt die vergunningver-
lening staatssteun in omdat zij bij het veilen van concessies 
veel geld hebben moeten betalen om tankshops te mogen 
exploiteren, terwijl Fastned zonder veiling of enige beta-
ling het recht krijgt om aanvullende voorzieningen aan te 
bieden.

In twee zaken over staatssteun in het kader van een bestem-
mingsplan komt de afdeling niet toe aan de beoordeling 
van de relativiteit omdat de appellant niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat de gemeenteraad op voorhand in rede-

53 Zie in het kader van een bestemmingsplan: ABRvS 23 mei 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1686; ABRvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105; 
ABRvS 26 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:2015. Zie in het kader van een 
inpassingsplan: ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616; ABRvS 
29 mei 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1781. Zie in het kader van een omgevings-
vergunning: ABRvS 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2544.

54 Onder verwijzing naar HvJ EG 13 januari 2015, zaak C-174/02 (Streek-
gewest Westelijk Noord-Brabant), alsook naar ABRvS 2 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2892. Zie over dergelijke heffingen ook CBb 10 juli 
2018, ECLI:NL:CBB:2018:392.

55 CRvB 20 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1857.
56 ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:198.

lijkheid had moeten inzien dat het plan niet binnen de plan-
periode kan worden uitgevoerd op een wijze zonder dat 
ongeoorloofde staatssteun wordt verleend.57 In beide geval-
len is tevens relevant dat aannemelijk is dat een (andere) 
marktpartij de in het plan voorziene ontwikkelingen zou 
kunnen uitvoeren, al dan niet in een aangepaste vorm die 
binnen het plan past.

Ook bij de civiele rechter komt de vereiste relativiteit 
aan de orde. In een zaak voor het Gerechtshof Den Haag 
probeert een stichting een voorlopig getuigenverhoor te 
laten houden om bewijs te verzamelen dat de gemeente 
Rotterdam staatssteun heeft verleend in het kader van de 
ontwikkeling van de Markthal.58 Volgens het hof is niet 
uitgesloten dat een stichting als bedoeld in art. 3:305a BW 
een beroep kan doen op de opschortingsverplichting van 
art. 108 lid 3 VWEU en daarmee voldoende belang heeft 
bij haar voorgenomen vorderingen in een bodemprocedure. 
Daarvoor is echter wel nodig dat een dergelijke stichting 
ingevolge haar statuten de belangen bundelt van perso-
nen wier belangen worden beschermd door art. 108 lid 3 
VWEU, te weten concurrenten van de vermeende begun-
stigde of personen die zijn onderworpen aan een ‘heffing 
die integrerend onderdeel uitmaakt van een steunmaatre-
gel’. De doelstellingen van de stichting – het bevorderen van 
eerlijke concurrentie tussen bedrijven, het controleren van 
de naleving van het staatssteunverbod en het onderzoeken 
van onrechtmatige overheidshandelingen – gaan volgens het 
hof verder dan deze reikwijdte. De stichting heeft daarom 
geen belang bij het gevorderde voorlopig getuigenverhoor.
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