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SPORT EN STAATSSTEUN:
IT'S ALL IN THE GAME

47. Sport en staatsteun: lt'e
the game. M. Balhuizen en
Janssen

Toepasselijkheid van de communautaire staatssteunregels op
professionele sportbeoefening
Mr. M. Balhuizen* en Mr. E. Janssen*

IIDI November vorig jaar werd sportminnend Nederland opgeschrikt
door publicaties rond de mededeling van de Europese
Commissie1 (hierna: de Commissie) dat de communautaire
staatssteunregels ook van toepassing zijn op steun aan betaaldvoetbalorganisaties. Deze mededeling kwam voor diverse voetbalclubs en profclubgemeenten onverwachts. Veel voetbalclubs
zijn in acute financiële nood en doen een beroep op de desbetreffende gemeenten om bij te springen. Op basis van een brief
van de Nederlandse regering2 aan de Commissie, verkeerden
clubs en gemeenten in de veronderstelling dat financiële ondersteuning door de overheid zonder meer was toegestaan. In dit
artikel bespreken wij de Europese staatssteunregels en de toepasselijkheid daarvan op professionele sportclubs. Daarbij zullen
wij tevens aandacht besteden aan het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar in de kwestie AZ3 begin
december vorig jaar: de eerste Nederlandse juridische procedure
omtrent staatssteun en sport. Uit dit artikel zal eens temeer blijken dat een gedegen kennis van het EG-recht voor gemeenten
onontbeerlijk is. De communautaire staatssteunregels vormen
onderdeel van dit recht. Deze regels bevatten verplichtingen
voor decentrale overheden. Schending van die regels kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de desbetreffende overheid als
de begunstigde onderneming.4 Dit geldt vanzelfsprekend niet
alleen voor steun aan professionele sportclubs, maar voor steun
- in welke vorm dan ook - aan ondernemingen in het algemeen.
* Mr. M. Balhuizen en Mr. E. Janssen zijn
beiden als advocaat werkzaam bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen, respectievelijk te Arnhem en Nijmegen.
Brief van de Commissie van 11 juli
2002, niet gepubliceerd ( de brief is te
raadplegen via de website van Dirkzwager: www.dirkzwager.nl/brief_Commis2 sie_financi%EBle_steun_bvos.doc).
Brief van de Nederlandse regering van 3
juni 2002 aan de Commissie, niet gepubliceerd.
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Vonnis van 5 december 2002, zaaknr.:
338/2002 JJ, te vinden op www.rechtspraak.nl (UN-nummer: AF1407).
Zie voor de betekenis van het EG-recht
voor decentrale overheden ook R.J.G.M.
Widdershoven, 'Decentrale overheden,
het EG-recht en de aansprakelijkheidsrisico's', Gst. 2000, 7119, p. 241-248,
en een uitvoerige bespreking van de
staatssteunregels voor decentrale overheden B. Hessel & A. Neven, Staatssteun en EG-recht.
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56. ABRvS 6-11-02. Beginselplicht tot handhaving, uitzondering, bijzonder geval, langdurig
niet optreden. Bestuursdwang.
{Dongeradeel)
57. ABRvS 18-12-02. Zinvol
gebruik boerderij conform
bestemming niet mogelijk. Niettemin toverformule niet
toepasbaar.
58. Op-recht bekeken. De
kabouter en de Awb (5).
Mr. J.G. de Vries Robbé

A. Opzet van het artikel
1. Na een korte inleiding, zullen wij
de afzonderlijke staatssteuncriteria, in
het bijzonder in relatie tot sportclubs,
bespreken. Daarna zullen enkele formele aspecten van de staatssteunregels waaronder met name de meldingsprocedure aan de orde komen.
Tot slot zullen wij ingaan op de vraag
of sportclubs vanwege hun bijzondere
karakter ten opzichte van reguliere
ondernemingen aanspraak kunnen
maken op een speciale behandeling.
2. De kwestie AZ zal als rode draad
door dit artikel lopen. Het betreft een
geschil tussen een lokale bedrijvenvereniging en twee eigenaren van onroerende zaken in een winkelgebied in
Alkmaar enerzijds en de gemeente
Alkmaar anderzijds. De gemeente
heeft eind 2001 met voetbalclub AZ
en AZ Vastgoed B.V. (hierna samen:
AZ) een aantal overeenkomsten gesloten. AZ en de gemeente zijn overeengekomen dat het oude voetbalstadion
van AZ zal worden afgebroken en op
de vrijkomende grond door AZ woningen zullen worden gebouwd. Op een
nieuwe locatie zal door AZ een stadioncomplex en een detailhandelcentrum worden gebouwd. De gemeente
zal de benodigde stukken grond aan
AZ verkopen. Volgens de bedrijvenvereniging en de twee eigenaren wordt
de grond tegen niet marktconforme
prijzen aan AZ verkocht waardoor AZ
wordt bevoordeeld. Zij stellen zich op
het standpunt dat er sprake is van
steun, die de gemeente Alkmaar ten
onrechte niet bij de Commissie heeft
aangemeld. De bedrijvenvereniging
heeft hierop een klacht ingediend bij
de Commissie en in een civiel kort geding stopzetting gevorderd van het samenwerkingsverband tussen AZ en de
gemeente totdat de Commissie heeft
beslist of er sprake is van een steun-
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maatregel in de zin van art. 87 EG. Op
5 december 2002 heeft de voorzieningenrechter de vordering afgewezen,
omdat de kwestie in behandeling was
bij de Commissie. In die situatie zou
'ingrijpen bij wijze van voorziening
slechts plaats kunnen vinden wanneer
het evident is dat er een steunmaatregel heeft plaatsgevonden'. Volgens de
voorzieningenrechter was daarvan in
onderhavig geval geen sprake.

beginsel vooraf ter beoordeling aan
de Commissie te worden voorgelegd.

4.

De rechtsbronnen

Art. 87 t/m 89 EG vormen de kern

van de Europese staatssteunregels.
Deze artikelen worden uitgewerkt in
twee Verordeningen van de Raad:
- de Procedureverordening,' waarin
de meldingsprocedure wordt geregeld, en
- de Verordening betreffende horizontale steunmaatregelen8 die de
Commissie de mogelijkheid biedt beB. De staatssteunregels: een
paalde soorten steun vrij te stellen van
korte inleiding
de aanmeldingsplicht.
Op basis van de laatste Verordening
3. Achtergronden en functie
Met de inwerkingtreding van het Ver- heeft de Commissie vrijstellingsverdrag tot oprichting van de Europese ordeningen vastgesteld voor:
9
gemeenschap (EG) ontstond een ge- - 'de minimis'-steun;
10
heel nieuwe rechtsorde met verre- - opleidingssteun;
gaande gevolgen voor het Europese - steun aan het midden- en kleinbehandelsverkeer. Eén van de essen- drijf; 11
12
tiële doelstellingen van het EG-Ver- - werkgelegenheidssteun.
drag betreft immers het tot stand In een groot aantal zogenoemde richtbrengen van een gemeenschappelijke snoeren en kaderregelingen heeft de
markt.' Deze markt wordt geken- Commissie haar beleid voor wat bemerkt door een open markteconomie treft de toepassing van de staatssteunmet vrije mededinging, oftewel regels voor een belangrijk deel vastgelegd. Daarin geeft de Commissie
gelijkheid van concurrentiekansen.
Vrije mededinging is als algemeen aan hoe zij bepaalde vormen van
beginsel van gemeenschapsrecht6 staatssteun beoordeelt en welke critemin of meer tot Europees grondrecht ria door overheden in acht moeten
verheven. Een reeks van verboden in worden genomen, teneinde een voorhet EG-Verdrag dient ter bescher- genomen steunmaatregel goedgeming van dit 'grondrecht'. Zowel lid- keurd te krijgen. Daarnaast vormen
staten als particulieren - waaronder vanzelfsprekend de beschikkingenondernemingen - dienen zich te ont- praktijk van de Commissie en de arhouden van gedragingen, die de vrije resten van het Hof van Justitie en het
mededinging verstoren. Daarbij moet Gerecht van Eerste Aanleg een beniet alleen worden gedacht aan het langrijke bron van informatie voor de
verbod van douaneheffingen en beoordeling van steunmaatregelen.
kwantitatieve beperkingen (art. 25,
28 en 29 EG) en het verbod van be- 5. Normadressaten
perking van het vrij verkeer (art. 23, De communautaire staatssteunartike39, 49 en 56 EG), maar ook aan de len richten zich in eerste instantie tot
de lidstaten. Desalniettemin kunnen
Europese mededingingsregels ( art.
81 t/m 89 EG), waaronder het verbod
van onrechtmatige steunverlening
Zie m.n. art. 2, 3 en 4 EG en aldus uitdoor lidstaten aan ondernemingen
drukkelijk ook HvJ EG 24 januari 2001,
(art. 87 t/m 89 EG).
zaak C-339/89, Jur. 1991, p. 1-107 (AlsHet verlenen van steun aan ondernethom).
6
mingen vormt een belangrijk instruZie o.a. HvJ EG 7 februari 1985, zaak
C-240/83, (ADBHU) Jur. 1985, p. 531.
ment in de economische politiek van
Verordening nr. 659/99 (PbEG 1999 L
een groot aantal lidstaten. Staatssteun
83/1).
heeft vaak een positief doel, zoals het
Verordening nr. 994/98 (PbEG 1998 L
bevorderen van technologische ont142/1).
9
Verordening nr. 69/2001 (PbEG 2001 L
wikkelingen, het redden van bedrij10/30).
ven in nood, milieubescherming of
IO Verordening nr. 68/2001 (PbEG 2001 L
het stimuleren van energiebesparing.
10/20).
11
Steunmaatregelen kunnen echter voor
Verordening nr. 70/2001 (PbEG 2001 L
de vrije mededinging ook negatieve
10/33).
12
Verordening nr. 2204/2002 (PbEG 2002
gevolgen hebben. Daarom dienen
L 337/3).
voorgenomen steunmaatregelen in
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ook decentrale overheden, waaronder
gemeenten, als normadressaat worden
aangemerkt. De verplichting tot aanmelding van staatssteun rust ook in
dat geval op de desbetreffende lidstaat. Dit neemt niet weg dat de decentrale overheden in deze een eigen
verantwoordelijkheid hebben. Deze
verantwoordelijkheid vloeit niet direct voort uit de Europese staatssteunregels, maar uit het in het EG-Verdrag
vastgelegde beginsel van gemeenschapstrouw. 13 De decentrale overheden dienen evenals de centrale overheid op loyale wijze de verboden en
geboden van het gemeenschapsrecht
na te leven. Schending van die verplichting leidt tot een eigen aansprakelijkheid jegens zowel de Gemeenschap als benadeelden. 14 De ondernemingen, die reeds verstrekte onrechtmatige steun moeten terugbetalen
kunnen overigens niet als benadeelde
worden aangemerkt. De betaling van
een schadevergoeding aan een dergelijke onderneming zou het effect van
de terugvordering van onrechtmatige
steun - het ongedaan maken van de
(dreigende) vervalsing van de mededinging - immers weer tenietdoen.
Gelet op de ingrijpende gevolgen van
een schending van de staatssteunregels is kennis van die regels ( ook)
voor de decentrale overheden derhalve van groot belang.

C. Staatssteun en sport: de
critria
6.

Het begrip 'steunmaatregel'

Art. 87 lid 1 EG bepaalt dat 'steun-

maatregelen van de Staten of in welke
vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen
of bepaalde producties vervalsen of
dreigen te vervalsen, onverenigbaar
(zijn) met de gemeenschappelijke
markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt'. Het is aan de
Commissie om - met inachtneming
van de rechtspraak van het Hof van
Jus ti tie en het Gerecht van Eerste
Aanleg - te beoordelen of een steunmaatregel onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Het begrip
'steunmaatregel' wordt niet gedefinieerd, maar uit art. 87 lid 1 EG kan wel
worden afgeleid wat daaronder dient
te worden begrepen. Er is sprake van
een steunmaatregel, indien aan de navolgende vijf criteria15 wordt voldaan:

- de steun wordt verleend door een
staat of uit staatsmiddelen bekostigd;
- komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;
- en levert deze een voordeel op van
niet-marktconforme aard;
- waardoor de mededinging wordt
vervalst of dreigt te worden vervalst;
en
- de intracommunautaire handel ongunstig wordt beïnvloed.
Deze criteria zullen hierna worden
besproken in het licht van steun aan
sportclubs.

7.

Verleend door Staten of uit
staatsmiddelen bekostigd

Dit criterium wordt ruim geïnterpreteerd. Onder het begrip 'Staten' valt
niet allen de rijksoverheid, maar ook
de decentrale overheden. Naast gemeenten en provincies, worden ook
andere decentrale overheden, zoals
waterschappen,
recreatieschappen,
productschappen, bedrijfschappen als
'staat' in de zin van art. 87 lid 1 EG
aangemerkt. De ondersteuning van
sportclubs is veelal een gemeentelijke
aangelegenheid. Zo ook in de kwestie
AZ. Het was de gemeente Alkmaar
die bereid was de grond en het stadion
tegen 'gereduceerd tarief' aan de AZ
te verkopen.
Bij de uitleg van het begrip 'staat'
moet niet worden uitgegaan van een
formele benadering, maar van het doel
van de staatssteunregels, te weten
voorkomen dat de mededinging wordt
vervalst. 16 Hieruit volgt, dat ook
steunmaatregelen, die worden verleend door een privaatrechtelijke onderneming, waarin de staat dominerende invloed heeft, zijn onderworpen
aan de communautaire staatssteunregels. Deze invloed kan bestaan doordat de overheid meer dan de helft van
het aandelenkapitaal in handen heeft,
op grond van de statuten in staat is
13

Art. IO EG.
Zo onder meer HvJ EG 19 november
1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/
90, 'Francovich en Bonifaci', Jur. 1991,
p. 1-535 en HvJ EG 1 juni 1999, zaak
C-302/97, Jur. 1999, p. 1-3099 (Konle).
Zie voor een uitvoerige bespreking van
de aansprakelijkheid van decentrale
overheden voor schending van EGrecht ook R.J.G.M. Widdershoven, 'Decentrale overheden, het EG-recht en de
aansprakelijkheidsrisico's', Gst. 2000,
15 7119, p. 241-248.
Anders B. Hessel & A. Neven, Staatssteun en EG-recht, 2001, p. 267-277,
noot 6.
16
HvJ EG 22 maart 1977, zaak 78/76, Jur.
1977, p. 596 (Steinike & Weinlig).
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meer dan de helft van de bestuurders
te benoemen of over andere bijzondere rechten beschikt. Om dezelfde
reden zal het indirect, via een private
onderneming, verlenen van steun om
aan de meldingsplicht te ontkomen
geen soelaas bieden. 17 De oprichting
van een privaat bouw- en/of financieringsconsortium - waarin bijvoorbeeld ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij participeert - die
de bouw van een nieuw voetbalstadion realiseert en deze vervolgens
tegen een niet-marktconform tarief
verkoopt of verhuurt aan de lokale
voetbalclub, zal - voor wat betreft de
bijdrage door de ontwikkelingsmaatschappij - in beginsel onderworpen
zijn aan de staatssteunregels.
Alleen steunmaatregelen, die direct of
indirect uit staatsmiddelen worden bekostigd kunnen staatssteun opleveren.
Dit betekent dat de steunmaatregel in
beginsel ten laste van de begroting
van de desbetreffende overheid dient
te komen. Illustratief in dit kader is
het antwoord van Eurocommissaris
Monti namens de Commissie op een
vraag uit het Europees Parlement naar
aanleiding van een overeenkomst tussen de gemeente Madrid, de autonome regio Madrid en voetbalclub
Real Madrid in verband met de wijziging van een bestemmingsplan. Het
betrof de wijziging van de bestemming van een groot stuk grond, waartoe ook de grond van Real Madrid behoorde die daarop een sportcomplex
heeft gevestigd. Als gevolg van de
wijziging van de bestemming zou
Real Madrid in staat zijn uitvoering te
geven aan haar voornemen op het bedoelde perceel vier kantoorgebouwen
en appartementscomplexen te bouwen en te exploiteren. Dit zou de
voetbalclub extra inkomsten opleveren. Volgens de vragensteller zou Real
Madrid hierdoor ten opzichte van andere profclubs binnen en buiten Spanje bevoordeeld worden. Eurocommissaris Monti antwoordde evenwel dat:
' ( ... ) the new qualification of the
terrain in question does not appear to
involve any direct or indirect transfer
of resources by either the city of
Madrid or the Autonomous Communiy of Madrid.' 18 Het feit dat de
voetbalclub hierdoor bevoordeeld
wordt, is volgens Monti onvoldoende
om de bestemmingswijziging als
steun in de zin van art. 87 EG te beschouwen. 19
Niet alleen het doen van uitgaven,
maar ook het mislopen van de inkom-
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sten door de overheid kan steun vormen." Zo zal het kwijtschelden van
achterstallige huurtermijnen van een
voetbalclub in verband met de verhuur door de gemeente van een stadion of een gemeentelijk trainingscomplex staatssteun kunnen opleveren.
8.

Een of meer bepaalde
ondernemingen
Om van staatssteun te kunnen spreken
verlangt art. 87 lid 1 EG dat de steun
wordt verleend aan een onderneming.
Een onderneming is elke eenheid, die
een economische activiteit uitoefent,
ongeacht haar rechtsvorm en de wijze
waarop zij wordt gefinancierd." Bovendien speelt geen rol of deze eenheid een winstoogmerk heeft.22 Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie moeten professionele voetbalclubs als ondernemingen worden
beschouwd.23 Profclubs verrichten immers economische activiteiten. Zij le. veren diensten waarvoor zij worden
betaald. Recent merkte de Commissie
daarover nog op: 'A football club,
through its team, supplies sporting
entertainment by playing matches
against other clubs, usually in the
context of a championship. These
events are made available against
payment (admission fees and/or radio
and television broadcasting rights,
sponsorship, advertising, merchandising, etc.) on several markets. '24 Voetbalclubs zijn derhalve, net als profvoetballers" , 'engaged in economic
activity'. Overigens geldt dit niet alleen voor professionele voetbalclubs,
maar kunnen in beginsel alle professionele sportclubs - en onder omstandigheden zelfs amateurclubs26 - als
onderneming worden aangemerkt. De
door de desbetreffende sportbonden
gemaakte indeling in amateur- en
profsport is niet doorslaggevend. In
elk individueel geval zal moeten worden beoordeeld of de sportclub, die
door de overheid wordt gesteund, als
een onderneming moet worden aangemerkt en onderworpen is aan de
staatss teunre gels.
Slechts steun aan een of meer bepaalde ondernemingen kan staatssteun opleveren (selectiviteitscriterium). Algemene maatregelen, die aan
alle ondernemingen in gelijke mate
ten goede komen, zijn niet onderworpen aan de staatssteunregels. Het selecti viteitscriterium speelt onder meer
een rol bij steun aan voetbalclubs
door middel van (de participatie in)
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de bouw, (koop en) verhuur of bijdrage in de exploitatie van het voetbalstadion door de desbetreffende gemeente. Veel profclubs beschikken
over een eigen stadion. Een groot
aantal profclubgemeenten lijkt bereid
het stadion van de club te kopen om
het vervolgens weer aan dezelfde club
te verhuren, teneinde het acute liquiditeitsprobleem bij de club te helpen
oplossen. In haar brief aan de Nederlandse regering stelt de Commissie
dat de financiering van een stadion als
financiering van infrastructuur kan
worden beschouwd en (derhalve) niet
onder artikel 87 EG valt, op voorwaarde dat geen selectieve bevoordeling van één of meer ondernemingen
plaatsvindt. Daaraan wordt volgens
de Commissie voldaan, als het stadion niet uitsluitend bestemd is voor
een specifiek economisch gebruik,
17

GvEA 12 december 1996, zaak T-358/
94, (Air France), Jur. 1996, p. II-2109.
18
Antwoord van 26 september 2002 van
Eurocommissaris Monti namens de
Commissie op een schriftelijke vraag
P-2491/02 van 28 augustus 2002.
19
Ook in het kader van het nieuwe stadion van Roda JC zijn administratiefrechtelijke procedures in verband met
de (wijziging van de) bestemming van
het desbetreffende gebied gevoerd,
zie Rb. Maastricht 18 februari 1999,
zaaknummer 99/82 e.a., te vinden
op: www.rechtspraak.nl (LJN-nummer:
AA3651). In die procedure is geen aandacht besteed aan de communautaire
staatssteunregels. Zie voor vergelijkbare
gevallen Rb. Alkmaar 29 november
2002, zaaknummer 02/1202, te vinden
op: www.rechtspraak.nl (LJN-nummer
AF1662) in de kwestie AZ en Rb. Groningen 21 april 2000, zaaknummer
AWB00/300, te vinden op: www.rechtspraak.nl (LJN-nurnrner AA6378 betreffende de nieuwbouw van de Martini20 hal).
HvJ EG 22 november 2001, zaak C-53/
00, Jur. 2001, p. 1-9067 (Perring).
21
HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90,
Jur. 1991, p. 1-1979 (Höfner en Elser/
Macrotron GmbH).
22
HvJ EG 8 juni 1994, zaak C-382/92,
Jur. 1994, p. 1-2435 ( Commissie/Verenigd Koninkrijk), en HvJ EG 16 november 1995, zaak C-244/94, Jur. 1995, p.
1-4013 (FFSA).
23
HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/
93, Jur. 1995, p. 1-4921 (Bosman).
24
Commissie 24 juni 2002, zaak COMP/
37806 (ENIC/UEFA). Aldus ook de
Commissie in haar brief van 11 juli
2002 aan de Nederlandse regering.
25
HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/
93, Jur. 1995, p. 1-4921 (Bosman).
26
Zo worden op bepaalde niveaus van
amateursport flinke vergoedingen betaald aan de spelers, wedstrijden gespeeld voor betalend publiek en serieuze
sponsorbijdragen aan clubs verstrekt.
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maar faciliteiten biedt voor activiteiten en gebruikers.27 In dat geval zal de
participatie door de overheid (gemeente) in de bouw of exploitatie van
een stadion volgens de Commissie ten
goede komen aan de 'algemene bevolking' en als 'een typische taak van

de overheid ten aanzien van diens bevolking' kunnen worden beschouwd
en valt daarmee buiten het communautaire toezicht op steunmaatregelen.
In de brief maakt de Commissie in dit
kader onderscheid tussen twee situaties. De eerste situatie betreft het geval dat de gemeente de eigendom van
het stadion bezit. Alsdan moet de faciliteit:
1. op niet-discriminatoire wijze beschikbaar worden gesteld;
2. aan verschillende gebruikers;
3. waarbij van de gebruikers een 'gepaste vergoeding' dient te worden gevraagd.
Is het management, de feitelijke exploitatie of de eigendom van het stadion in handen van de sportclub of
een andere private onderneming, dan
dient aan de navolgende drie voorwaarden te worden voldaan:
1. de concessie tot exploitatie of de
financiële bijdrage dient afhankelijk
te worden gesteld van instemming
door de overheid met een exploitatievereiste, welk garandeert dat 'de aard

van het stadion in stand blijft als faciliteit, die openstaat voor verschillende gebruikers en activiteiten';
2. 'bewezen' dient te worden dat voor
de concessie een gepaste, marktconforme vergoeding wordt betaald door
de private exploitant, of, in geval van
een bijdrage in de financiering van
een stadion, de hoogte van de bijdrage 'het minimum noodzakelijke

was om het project doorgang te laten
vinden';
3. de concessie of overheidsfinanciering dient door middel van een open,
transparante en niet-discriminatoire
procedure te worden toegekend. 28
De brief van de Commissie bevat helaas geen volledig overzicht van de
criteria waaraan alle mogelijke vormen van steunverlening aan sportclubs moeten worden getoetst, teneinde vast te stellen of een steunmaatregel kwalificeert als staatssteun. De
Commissie beperkt zich tot steunmaatregelen in verband met stadions.
Naar ons oordeel geldt mutatis mutandis dezelfde benadering voor
steunmaatregelen met betrekking tot

andere sportcomplexen, zoals sporthallen of trainingscentra.

9.

Voordeel van
niet-marktconforme aard

Er kan slechts sprake zijn van staatssteun, indien door een onderneming
een voordeel wordt genoten, dat zij
onder normale marktomstandigheden
niet gehad zou hebben. Daarbij gaat
het niet alleen om subsidies of giften,
maar eveneens om maatregelen die,
in verschillende vormen, de lasten
verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en
daardoor - zonder nog subsidies in de
strikte zin van het woord te zijn - van
gelijke aard zijn en tot identieke gevolgen leiden.29 Of er sprake is van
een dergelijk voordeel wordt beoordeeld aan de hand van het zogenoemde 'market economy investor
priniciple', Het handelen van de overheid wordt vergeleken met het handelen van een particulier investeerder,"
Handelt de overheid onder 'lichtere'
voorwaarden dan een normaal particulier investeerder, dan is er sprake
van staatssteun.
Als algemene voorbeelden van staatssteun kunnen worden genoemd:
- subsidies;"
- vrijstelling, verlaging of kwijtschelding van belastingen of sociale
lasten;32
- niet-marktconforme kredietfaciliteiten; leningen tegen gunstige voorwaarden zoals lage rente, langere
looptijd of gunstige aflossingsvoor-

tegen niet-marktconforme prijzen te
verkopen. De gemeente bracht hiertegen in dat ook rekening moet worden
gehouden met de verplichtingen die
AZ op zich nam, waaronder de aanleg
van infrastructurele voorzieningen die
ten goede komen van het publiek, zoals een fietstunnel, openbaar groen,
voetpaden en parkeerplaatsen. Het
komt er evenwel op aan of die tegenprestaties opwegen tegen de prestatie
van de overheid ( de lagere verkoopprijs van de grond), met andere woorden of de onderneming (per saldo)
27

28

29

30

31

waarden;"
34

- staatsgaranties;
- kwijtschelding van schulden of
spreiding daarvan in tijd;"
- niet-marktconforme deelnemingen
in ondernemingskapitaal; 36
- verkoop of verhuur van onroerende zaken tegen een prijs lager dan
de marktconforme prijs.37
Uit een door KPMG onder alle Nederlandse profclubgemeenten uitgevoerd onderzoek,38 blijkt dat veel gemeenten de lokale voetbalclub steunen. Deze steun betreft voornamelijk
het verstrekken van giften, leningen
tegen 'zachte voorwaarden', garantstellingen en het ter beschikking stellen van stadion en/of trainingsfaciliteiten of de verkoop daarvan tegen
slechts een symbolisch bedrag van
bijvoorbeeld 1 euro.
In de kwestie AZ werd door de bedrijvenvereniging betoogd dat de gemeente Alkmaar de plaatselijke voetbalclub bevoordeelde door de grond
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32

33

34

35

36

37

38

Het stadion moet daadwerkelijk een
multifunctioneel karakter hebben. Een
stadion krijgt dit karakter zeer waarschijnlijk niet, indien het stadion gedurende het gehele jaar in gebruik wordt
gegeven aan de voetbalclub en overigens slechts éénmaal per jaar het decor
vormt van bijvoorbeeld de intocht van
een avondvierdaagse.
De Commissie geeft daarbij de voorkeur
aan een openbare aanbestedingsprocedure. Indien een dergelijke procedure
niet mogelijk is, omdat er slechts één of
een klein aantal geschikte kandidaten is,
volstaat dat een onderzoek door een onafhankelijk deskundige 'de minimum
noodzakelijke financiering' (bedoeld zal
zijn de minimum noodzakelijkheid van
de financiering) kan aantonen.
HvJ EG 15 maart 1994, zaak C-387/92,
(Banco Exterior de Espana), Jur. 1994,
p. I-877, HvJ EG 19 mei 1999, zaak
C-6/97, Jur. 1999, p. I-2981 (Italië/
Commi ssie), en HvJ EG 27 juni 2000,
zaak C 404/97, Jur. 2000, p. I-4897
(Comm issie/Portugal).
Zo onder andere GvEA 30 april 1998,
zaak T-16/96, Jur. 1998, p. II-537 (Cityflyer Express).
HvJ EG 23 februari 1961, zaak 30/59,
Jur. 1961, p. 95 (De gezamenlijke steenkoolmijnen Limburg).
HvJ EG 22 november 2001, zaak C-53/
00, Jur. 2001, p. 1-9067 (Ferring).
GvEA 30 april 1998, zaak T-214/95, Jur.
1998, p. II-717 (Vlaams Gewest/Commissie).
HvJ EG 17 september 1980, zaak 730/
79, Jur. 1980, p. 2671 (Philip Morris),
en Mededeling van de Commi ssie betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG op staatssteun in de
vorm van garanties (PbEG. 2000 C 071/
14).
HvJ EG 1 december 1998, zaak C-200/
97, Jur.1998, p. I-7907 (Ecotrade/AFS).
HvJ EG 3 oktober 1991, zaak C-261/89,
Jur. 1991, p. I-4437 (Italië/Commi ssie),
en Mededeling van de Commissie betreffende staatssteun en risicokapitaal
(PbEG. 2001 C 235/3).
Mededeling van de Commi ssie betreffende verkoop van grond en gebouwen
(PbEG 1997 C 209/3).
Dit onderzoek is niet gepubliceerd. De
resultaten zijn op 18 december 2002 bekendgemaakt tijdens een VNG-bijeenkomst met Nederlandse profclubgemeenten.
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een voordeel geniet. 39 Omdat de kwestie AZ reeds onder de Commissie
was, achtte de voorzieningenrechter
zich niet vrij hierover inhoudelijk te
oordelen.
10. Vervalsing mededinging
Een steunmaatregel valt slechts onder
het toepassingsbereik van art. 87 EG,
indien deze de mededinging vervalst
of dreigt te vervalsen. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie zal
van een vervalsing van de mededinging sprake zijn, indien de steun de
positie van de begunstigde onderneming versterkt ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in
de Gemeenschap." Zelfs een dreigende vervalsing van de mededinging
is voldoende. In de praktijk blijkt dat
al snel aan dit criterium wordt voldaan. Vanzelfsprekend dient de begunstigde onderneming wel actief te
zijn op een markt waarop concurrentie heerst. Zonder concurrentie kan er
immers van een (dreigende) vervalsing van concurrentie geen sprake
zijn.
De meeste professionele sportclubs
zijn op meerdere markten actief waarop wordt geconcurreerd. Zij concurreren met elkaar en soms misschien
zelfs wel met profclubs binnen andere
sportdisciplines. Daarbij kan worden
gedacht aan de verkoop van toegangsbewijzen voor wedstrijden, het afsluiten van technische en commerciële
sponsorcontracten, merchandising en
de verkoop van uitzendrechten.41 In
het licht van het voorgaande zal het
verlenen van steun aan een professionele sportclub naar ons oordeel dan
ook al snel leiden tot een (dreigende)
vervalsing van de mededinging.
11. Ongunstige beïnvloeding
intracommunautaire handel
Een maatregel kwalificeert uitsluitend
als staatssteun, indien de handel tussen de lidstaten hierdoor ongunstig
wordt beïnvloed. Maatregelen die
slechts een nationale dimensie hebben zijn derhalve nimmer verboden.
Wanneer de steunmaatregel de positie
van een onderneming ten opzichte
van andere, concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire
handelsverkeer versterkt, wordt het
handelsverkeer geacht door deze
steun ongunstig te worden beïnvloed. 42 Bovendien kan een steunmaatregel ook dan het handelsverkeer
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en de mededinging verval-
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sen, wanneer de begunstigde onderneming, die concurreert met ondernemingen uit andere lidstaten, niet zelf
deelneemt aan de grensoverschrijdende activiteiten.43 Het oordeel omtrent
de beperking van de intracommunautaire handel wordt niet beïnvloed door een eventueel gering
marktaandeel van de onderneming in
de desbetreffende sector. De betrekkelijk geringe omvang van de steunontvangende onderneming sluit een
ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten niet a
priori uit."
Uit het voorgaande volgt dat ( de toets
aan) het vijfde en laatste criterium
van art. 87 lid 1 EG en het criterium
van de beperking van de mededinging
nauw met elkaar verbonden zijn45 en
ook aan dit criterium betrekkelijk snel
zal zijn voldaan. Toch zal het naar ons
oordeel met name dit laatste criterium
zijn dat de (decentrale) overheid in de
praktijk wellicht de meeste ruimte
biedt om steun aan professionele
sportclubs buiten het communautaire
toezicht te houden.
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt,
zijn professionele voetbalclubs op
verscheidene markten actief. Gedacht
kan worden aan de spelersmarkt, de
markt voor sportentertainment, de
sponsormarkt, de markt voor (sport)merchandising en de markt voor (TVen radio )uitzendrechten van (bepaalde) sportwedstrijden. Sommige van
deze markten hebben een internationaal karakter. In het licht van het
voorgaande zal steun aan een profclub al snel als staatssteun worden
aangemerkt. De vraag is echter of dit
voor alle clubs geldt. Er zijn wellicht
profclubs die slechts (beperkt) actief
zijn op een enkele internationale
markt, bijvoorbeeld de internationale
spelersmarkt. Op basis van de hiervoor aangehaalde Europese rechtspraak achten wij het onder omstandigheden verdedigbaar dat financiële
ondersteuning van deze sportclubs
niet als staatssteun moet worden aangemerkt, omdat er van een daadwerkelijke beïnvloeding van de tussenstaatse handel geen sprake is. In dat
kader dient mede rekening te worden
gehouden met de regio, waarin de
club actief is. Clubs uit de grensregio
trekken mogelijk ook publiek uit aangrenzende landen. Zo heeft een voetbalclub als Schalke 04 uit het Duitse
Gelsenkirchen ook een grote (vaste)
schare Nederlandse supporters, die
(thuis)wedstrijden van die club be-
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zoeken. Steun aan een dergelijke club
zal wellicht eerder geacht worden de
handel tussen-de lidstaten te beïnvloeden. Uiteindelijk zal immers de feitelijke markt bepalend zijn of er al dan
niet sprake is van staatssteun.
De beïnvloeding van de interstatelijke
handel als gevolg van steun aan een
sportclub kan soms in een - in eerste
instantie - minder voor hand liggende
omstandigheid besloten liggen. In de
kwestie AZ werd door de gemeente
Alkmaar bepleit dat van een dergelijke beïnvloeding geen sprake was,
omdat - kort gezegd - de voetbalclub
op geen enkele internationale markt
actief is. Afgezien van de vraag of dit
laatste juist is, wordt die stelling op
geheel ander gronden door de voorzieningenrechter verworpen. De rechter overwoog: 'Vast staat dat de koop/
verkoop tussen AZ en de gemeente
onderhands is geschied, waardoor Zowel Nederlandse (investeerders) als
investeerders uit de andere Lid-Staten
niet in de gelegenheid zijn geweest in
het omvangrijke project mee te dingen. Reeds om die reden bestaat
39

Volgens een persbericht van de gemeente Alkmaar van 12 februari 2003 heeft
het door de gemeente Alkmaar en het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties gezamenlijk ingeschakelde consultatiebureau NIB Consult B.V. na een onderzoek vastgesteld
dat de gemeente Alkmaar geen financiële steun heeft verleend aan AZ. Uit
het niet-gepubliceerde rapport zou blijken dat AZ per saldo geen voordeel geniet.
40
HvJ EG 17 september 1980, zaak 730/
79, (Philip Morris), Jur. 1980, p. 2671.
41
Aldus onder meer NMa 19 november
2002, (Eredivisie NV), zaak 18 en 1162/
14, naar aanleiding van een verzoek om
ontheffing van het verbod van art. 6 lid
l Mw in verband met de gezamenlijke
exploitatie door betaald-voetbalorganisaties van rechten op live-uitzendingen
van voetbalwedstrijden, gespeeld in de
Nederlandse Eredivisie.
42
HvJ EG 17 juni 1999, zaak C-75/97,
(België/Commissie), Jur. 1999, p. 13671, en GvEA 29 september 2000,
zaak T-55/99, Jur. 2000, p. II-3207 (Confederatión Espanola de Transporte de
Mercancfas).
43
HvJ EG 17 juni 1999, zaak C-75/97,
Jur. 1999, p. 1-3671 (België/Commisise), GvEA 11 juli 2002, zaak T-152/
99, 2002, p. II-3049 (HAMSNCommis44 sie).
HvJ EG 21 maart 1990, zaak C-142/87,
Jur. 1990, p. 1-959 (België/Commissie),
en HvJ 14 september 1994, zaak C-278/
92, Jur. 1994, p. 1-4103 (Spanje/Commissie).
45
Zie onder meer GvEA 15 juni 1999,
zaak T-288/97, Jur. 1999, p. II-1871
(Friuli-Venezia/Commissie).
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er een tussenstaatse relatie. ' Hieruit
blijkt dat in geval van steun aan een
sportclub in de vorm van verkoop of
verhuur van grond of gebouwen, tegen een gunstige, niet-marktconforme
prijs niet alleen de concurrentie tussen de sportclubs, maar ook de concurrentie tussen de bevoordeelde
sportclub en investeerders in of exploitanten van onroerende zaken kan
worden verstoord.

re' worden geopend. Deze procedure
eindigt met één van de navolgende
beschikkingen:
- de maatregel vormt ( eventueel na
wijziging door de betrokken Lidstaat) geen steun;
- de steun is verenigbaar;
- de steun is voorwaardelijk verenigbaar; of
- de steun is onverenigbaar.48

13. Uitzonderingen
D. Meldingsplicht
12. Meldingingsplicht
Elk voornemen tot invoering of wijziging van een steunmaatregel, die
aan de criteria van art. 87 lid 1 EG
voldoet, moet bij de Commissie worden aangemeld. 46 De aanmelding dient
door de lidstaat te geschieden. Dit
geldt ook indien de steun wordt verleend door decentrale overheden.
Steunmaatregelen van provincies en
gemeenten moeten worden aangemeld bij het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.
Via de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging worden de voorgenomen steunmaatregelen bij de Commissie ingediend. Een en ander vereist vanzelfsprekend een zorgvuldige
coördinatie. Uit een door de Algemene Rekenkamer in de periode augustus 2000 tot april 2001 uitgevoerd
onderzoek blijkt dat een degelijke
coördinatiestructuur voor de aanmelding van steunmaatregelen door decentrale overheden ontbreekt.47 De Algemene Rekenkamer kwalificeert de
taakopvatting door het ministerie als
'te lijdelijk' en de door het ministerie
opgestelde voorlichtingsbrochure als
'juridisch niet toereikend'. Hierdoor
zouden er onvoldoende mogelijkheden zijn om goed toezicht te houden
op naleving van de aanmeldingsplicht
door de decentrale overheden. Uit
hetzelfde rapport blijkt verder dat
provincies en gemeenten niet alle gevallen van steunverlening hebben gemeld.
Na ontvangst van de melding, zal de
Commissie in een eerste ( voorlopig)
onderzoek vaststellen of de aangemelde maatregel daadwerkelijk steun
vormt en zo ja, of deze kan worden
goedgekeurd (verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt). Indien de
verenigbaarheid van de steunmaatregel twijfels oproept zal een zogenaamde 'formele onderzoeksprocedu-

Zoals hiervoor reeds opgemerkt zijn
vier type steunmaatregelen vrijgesteld
van de verplichting tot aanmelding:
'de minimis'-steun, steun aan middenen kleinbedrijf, opleidingssteun en
werkgelegenheidssteun. De desbetreffende regelingen bevatten strikte voorwaarden. Kan een steunmaatregel van
een vrijstelling profiteren, dan behoeft
de maatregel niet op verenigbaarheid
te worden getoetst en is de maatregel
in beginsel toelaatbaar. Gelet op de inhoud van de voorwaarden zullen de
meeste vormen van steun aan een
sportclub niet snel kunnen profiteren
van een vrijstelling van de aanmeldingsverplichting. Dat geldt in het bijzonder voor de (voorgenomen) steunvarianten aan professionele voetbalclubs die de afgelopen maanden in de
media zijn besproken. De vrijstelling
op grond van de 'de minimis '-regeling
geldt slechts indien het totaalbedrag
van de steun gedurende een periode
van drie jaar de drempel van
€ 100 000 niet overschrijdt. Gezien
de inhoud en het doel van de vrijstellingsregeling voor werkgelegenheidssteun, zal deze regeling in geval van
sport evenmin snel soelaas bieden.
Ook de vrijstellingsregeling voor
steun aan het midden- en kleinbedrijf
kent zeer strikte voorwaarden. Het
voorgaande neemt niet weg dat in elk
individueel geval zal moeten worden
beoordeeld of een steunmaatregel
toch onder de voorwaarden van een
van de vrijstellingsregelingen valt.
Mocht dit niet het geval zijn, dan verdient het aanbeveling te onderzoeken
of de maatregel zodanig kan worden
vormgegeven dat toch van een vrijstelling kan worden geprofiteerd. Het
gaat het bestek van dit artikel te buiten de voorwaarden van de verschillende vrijstellingsregelingen in detail
te bespreken.
De vrijstelling voor opleidingssteun
zullen wij wel wat uitvoeriger bespreken. Met name bij de (professionele)
sportclubs lijkt namelijk de indruk te
zijn ontstaan dat voorzover de (finan-
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ciële) steun wordt geoormerkt als steun
ten behoeve van de opleiding van jonge
sporters, van meldingsplichtige of verboden staatssteun geen sprake is. Dit
'misverstand' wordt wellicht mede
veroorzaakt door de brief van de Commissie aan de Nederlandse regering.
Zij verwijst in die brief naar haar besluit van 25 april 2001, waarin zij
oordeelde dat subsidies van de Franse
overheid aan professionele sportclubs
voor het geven van schoolonderwijs
aan jongeren, gecombineerd met
sporttraining geen staatssteun vormt.49
Het betrof daar evenwel een vorm van
onderwijs die deel uitmaakt van het
Franse nationale onderwijssysteem.
Steun in het kader van nationale onderwijssystemen valt buiten de staatssteunregels, aangezien de staat bij de
instandhouding van een dergelijk systeem haar sociale, culturele en opvoedkundige taak ten behoeve van
zijn eigen bevolking vervult." Van
dergelijke steun zal in geval van een
financiële bijdrage ten behoeve van
de jeugdopleiding van een sportclub
geen sprake zijn. De vrijstellingsregeling voor opleidingssteun biedt overigens ook maar beperkte mogelijkheden om aan een verplichte melding te
ontkomen. Zo mag het steunbedrag
niet hoger zijn dan € 1 miljoen. Bovendien mag de steun slechts worden
aangewend voor bepaalde kosten, terwijl de steun daarenboven bepaalde
percentages van de totale ( op lei dings)
kosten niet mag overschrijden.

46

47

48

49

50

Art. 88 lid 3 EG jo. art. 2 lid 1 Verordening nr. 659/1999 van 22 maart 1999
tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van art. 93 (nu art.
88) EG.
Rapport van 21 november 2001, te
downloaden via de website van de Algemene Rekenkamer: www.rekenkamer.nl/9282000/d/p271 %20rapport.pdf.
Zie voor een nadere bespreking van de
procedureregels R. Barents, 'Nieuwe
ontwikkelingen in de rechtspraak en
wetgeving over staatssteun', SEW 199912, p. 442-456, en P.J. Slot, 'De Verordening procedureregels voor staatssteun', M&M; 2000-1, p. 11-17.
Commissie 25 april 2001, steunmaatregel N 118/00 (Subventions publiques
aux clubs sportifs professionnels).
HvJ EG 27 september 1988, zaak 263/
86, (België/Humbel), Jur. 1998, p.
1-5365, en Commissie 15 januari 2002,
NN 152/2001 (ex N 516/2001) (Digitale
Universiteit).
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langhebbende kan zich daartoe tot de dat hij slechts kan optreden indien
nationale rechter wenden. De rechter evident duidelijk is dat er sprake is
moet vervolgens onderzoeken of er van een steunmaatregel. Deze bena14. Schending van de
dering is naar ons oordeel onjuist. Op
sprake is van onrechtmatige steun.
meldingsplicht of de
Hierbij kan de nationale rechter de de eerste plaats volgt uit het Lad'standstill-bepaling' .
broke-arrest" dat het begrip staatsDe kern van de communautaire staats- hulp inroepen van de Commissie.
steun, zoals omschreven in het EGKomt
de
nationale
rechter
tot
de
consteunregels wordt gevormd door de in
art. 88 lid 3 EG opgenomen verplich- clusie dat art. 88 lid 3 EG is geschon- Verdrag, een juridisch begrip is en
ting elke voorgenomen steunmaatregel den, dan is hij in beginsel verplicht moet worden uitgelegd op basis van
'objectieve elementen'. De uitleg van
te melden en het verbod de steun te alle maatregelen te nemen die nodig
het
staatssteunbegrip is dus niet voorzijn
om
de
rechten
van
particulieren
verlenen totdat de Commissie een oor56
behouden aan de Commissie. Dit
deel over de steunmaatregel heeft ge- en ondernemingen veilig te stellen.
geven. Dit laatste verbod wordt ook Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge- brengt met zich dat ook de nationale
dacht aan een bevel tot terugbetaling rechter op basis van 'objectieve elewel de 'standstill-bepaling' genoemd.
57
Steun die in strijd met deze regels en voorlopige maatregelen, zoals menten' kan nagaan of een maatregel
wordt verleend, wordt als onrechtma- (voorlopige) stopzetting van de steun. kwalificeert als staatssteun. Hetzelfde
tige steun aangemerkt. Hetzelfde geldt Volgens het hof is het slechts onder volgt ook uit de Samenwerkings'uitzonderlijke omstandigheden' niet bekendmaking." Op de tweede plaats
voor steun, die in strijd met de door de
aangewezen
de terugbetaling van de kan de nationale rechter niet alleen
Commissie gestelde voorwaarden voor
steun te gelasten. Voor wat betreft die
goedkeuring is verleend.
'uitzonderlijke omstandigheden' ver51
Verordening nr. 659/99 (PbEG 1999 L
wijst het hof in het 'SFEI/La Poste' 15. Gevolgen van onrechtmatige
58
83/1).
arrest
naar
de
conclusie
van
de
adsteun
52
Zie bijvoorbeeld HvJ EG 20 september
De Commissie is verplicht onderzoek vocaat-generaal in die kwestie. De
1990, zaak C-5/89 (Commissie/Duitste doen naar beweerdelijk onrechtma- door de advocaat-generaal genoemde
land).
53
'uitronderlijke omstandigheden' zien
Op grond van art. 15 Verordening nr.
tige steun. In de Procedureverorde659/99 bedraagt de verjaringstermijn
uitsluitend
op
gevallen
waarin
de
bening" wordt geregeld welke maatretien jaar.
54
gelen de Commissie kan of soms gunstigde onderneming mocht verHvJ EG 23 februari 1995, zaak C-349/
moet nemen in geval van onrechtma- trouwen op de rechtmatigheid van de
93, (Commissie/Italië), Jur. 1990, p.
steun. Volledigheidshalve merkt de
1-3437, en HvJ EG 29 januari 1998,
tige steun. De Commissie kan de deszaak C-280/95, Jur. 1998, p. 1-259
betreffende lidstaat opdragen de steun advocaat-generaal nog op dat een on(Commissie/Italië).
op te schorten of inmiddels verleende dernemer in beginsel slechts dan een
55
HvJ EG 15 januari 1986, zaak 52/84,
gewettigd vertrouwen in de rechtmasteun (voorlopig) terug te vorderen.
Jur. 1986, p. 89 (Commissie/België).
56
De lidstaat is vervolgens verplicht on- tigheid van de steun kan hebben,
HvJ EG 11 juni 1996, zaak C-39/94, Jur.
1996, p. 1-3547 (SFEI/La Poste), en HvJ
verwijld en overeenkomstig de natio- wanneer de steun met inachtneming
EG 21 november 1991, zaak C-354/90,
nale procedures tot schorsing respec- van de communautaire staatssteun59
Jur. 1991, p. 1-5505 (Federation NatioHieruit
tievelijk terugvordering over te gaan. procedure is toegekend.
nale/Frankrijk). Zie ook Bekendmaking
volgt
dat
wanneer
een
nationale
rechAls de lidstaat medewerking weigert,
van de Commissie betreffende samenwerking tussen nationale rechterlijke inkan de Commissie een inbreukproce- ter om een oordeel wordt gevraagd in
stanties en de Commissie op het gebied
een kwestie die ook is voorgelegd aan
dure inleiden bij het Hof van Justitie.
van steunmaatregelen van staten (PbEG.
De begunstigde onderneming kan zich of zelfs in behandeling is bij de Com1995 C 312/8) randnr. 10 en 21.
missie,
hij
gehouden
is
het
gemeen57
niet tegen een schorsings- of terugAldus HvJ EG 21 november 1991, zaak
vorderingsactie verzetten op grond schapsrecht te handhaven. Ook de SaC-354/90, (Federation Nationale/Frankrijk) Jur. 1991, p. 1-5505.
van het feit dat zij niet wist dat de ont- menwerkingsbekendrnaking'" gaat er58
HvJ EG 11 juni 1996, zaak C-39/94, Jur.
vangen steun onrechtmatig was. Vol- van uit dat de nationale rechter in vo1996, p. 1-3547 (SFEI/La Poste).
gens vaste rechtspraak" is een (be- renbedoeld gevallen moet optreden.
59
Aldus ook HvJ EG 20 september 1990,
hoedzame) ondernemer immers verzaak C-5/89, Jur. 1990, p. 1-3437 (Commissie/Duitsland).
plicht zich ervan te vergewissen of de 16. Kwestie AZ
60
Bekendmaking van de Commissie besteun rechtmatig is. Aan terugvorde- In zijn vonnis van 5 december 2002
61
treffende samenwerking tussen natiooverweegt
de
voorzieningenrechter
ring door de overheid kan uitsluitend
nale rechterlijke instanties en de Comdat
de
Commissie
door
middel
van
worden ontkomen indien het vordemissie op het gebied van steunmaatreringsrecht van de Commissie is ver- een briefwisseling met de Minister
gelen van staten (PbEG 1995 C-312/8),
randnr. 19-21.
jaard" of nakoming van de terugvor- van Binnenlandse Zaken in kennis is
61
Vonnis van 5 december 2002, zaaknr:
deringsbeschikking volstrekt onmo- gesteld van het 'feitencomplex' aan338/2002 JJ, te vinden op www.recht54
gaande
het
AZ-project.
De
voorziegelijk is. Is de begunstigde ondernespraak.nl (UN-nummer: AF1407), r.o.
ming niet tot terugbetaling in staat, ningenrechter overweegt dienaan3.8.
62
HvJ EG 16 mei 2000, zaak C-83/98,
dan kan onder (uitzonderlijke) om- gaande: 'onder die omstandigheid zal
Jur. 2000, p. 1-3271, r.o. 25 (Frankrijk/
ingrijpen
bij
wijze
van
voorziening
standigheden zelfs van de lidstaat
Ladbroke).
worden verlangd dat zij tot vereffe- slechts plaats kunnen vinden wanneer
63
Bekendmaking van de Commissie bening van de begunstigde onderne- het evident is dat er een steunmaatretreffende samenwerking tussen natio55
gel heeft plaatsgevonden, maar van
ming overgaat.
nale rechterlijke instanties en de Commissie op het gebied van steunmaatreNaast de Commissie is ook de natio- dat laatste kan ( ... ) niet op voorhand
gelen van staten (PbEG 1995 C-312/8),
nale rechter bevoegd tegen onrecht- worden uitgegaan'. De voorzieninrandnr. 7.
matig steun op te treden. Iedere be- genrechter is kennelijk van oordeel

E. Onrechtmatige steun
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de Gemeentestem
beoordelen of een maatregel kwalificeert als staatssteun, hij is daartoe in
beginsel zelfs verplicht. Hij moet immers het gemeenschapsrecht handhaven.
Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter in de kwestie AZ

zich een duidelijk oordeel over de
'Package-deal' had kunnen en moeten vormen. Indien hij over de vraag
of de verkoop van grond aan AZ als
staatssteun moet worden aangemerkt
nog meer duidelijkheid had willen
hebben, had hij de Commissie kunnen
raadplegen om geïnformeerd te worden over de gangbare praktijk. 64 Als
hij vervolgens tot de conclusie zou
zijn gekomen dat de in het geschil
zijnde maatregelen kwalificeren als
staatssteun, had hij de vordering moeten toewijzen, omdat in elk geval de
'standstill-bepaling' niet was nageleefd. Een ander oordeel zou dan
slechts mogelijk zijn, indien hij had
moeten vaststellen dat ( de hiervoor
besproken) 'uitzonderlijke omstandigheden' aan toewijzing van de vordering in de weg staan.

F.

Inhoudelijke beoordeling

17. Verenigbaarheid van de
steunmaatregel
Het is aan Commissie om te beoordelen of een steunmaatregel al dan niet
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Voldoet de steunmaatregel aan de voorwaarden van art. 87
lid 2 EG, dan zal de maatregel verenigbaar worden verklaard. Betreft
het evenwel steun in de zin van art. 87
lid 3 EG dan kan de steunmaatregel
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden geoordeeld.
De Commissie heeft verscheidene
richtsnoeren en kaderregelingen gepubliceerd, waarin zij vastlegt hoe zij
art. 87 EG in bepaalde situaties zal
uitleggen en toepassen of waarin zij
de voorwaarden bespreekt waaronder
zij bereid is de steunmaatregel verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt te oordelen. 65 Hierna zal kort
worden besproken in hoeverre in dat
kader nog van belang is dat de bevoordeelde onderneming een sportclub betreft.

18. Algemene sport exceptie
Sport heeft een aantal eigen kenmerken. In de door de Europese Raad
goedgekeurde Verklaring van Nice66
wordt dit nog eens onderstreept. De

Verklaring benadrukt dat bij alle acties van de Gemeenschap rekening
moet worden gehouden met de 'maatschappelijke, educatieve en culturele
functie van sport', teneinde de ethiek
en de solidariteit die noodzakelijk zijn
voor het behoud van de maatschappelijke rol van sport te eerbiedigen en te
waarborgen. De Commissie en het
Hof van Justitie hebben aangetoond
bereid te zijn daadwerkelijk rekening
te houden met deze kenmerken bij de
toepassing van de Europese mededingingsregels." Dit doet de vraag rijzen
of steun aan sportclubs wellicht kan
profiteren van een algemene sportexceptie. Van een dergelijke uitzondering kan naar ons oordeel geen sprake
zijn. De commercie is de laatste jaren
in de sport - en dan met name in de
topsport - steeds belangrijker geworden. Voetbalclubs als Ajax hebben
een beursgang gemaakt, spelers verdienen riante salarissen en er worden
vele miljoenen euro's verdiend met
de exploitatie van uitzendrechten en
de merchandising. Sport, althans sommige sporten zijn 'big business'. Vele
sportclubs zijn in dat opzicht 'gewone' ondernemingen geworden. Het
Hof van Justitie heeft bij verschillende gelegenheden geoordeeld dat
sport in haar economische aspect aan
het gemeenschapsrecht is onderworpen. 68 Professionele sportclubs zijn
naar ons oordeel - zoals elke andere
onderneming - dan ook onderworpen
aan de Europese staatssteunregels.
Binnen die regels bestaat enig ruimte
om rekening te houden met de
specifieke kenmerken van sport, maar
die ruimte is beperkt. Een algemene
sport exceptie bestaat in elk geval
niet!

19. Cultuurexceptie
Een steunmaatregel die dient ter bevordering van de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed kan verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden verklaard,
'mits de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap daardoor niet zodanig worden veranderd
dat het gemeenschappelijke belang
wordt geschaad'.69 De begrippen 'cultuur' en 'cultureel erfgoed' worden in
het Verdrag niet gedefinieerd. Elke
poging tot het vaststellen van een definitie is discutabel. 70 Het cultuurbegrip is in elk geval niet beperkt tot de
zogenaamde schone kunsten (literatuur, schilderkunst, architectuur en
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dergelijke). De meest uiteenlopende
vormen van menselijke uitingen kunnen onder het cultuurbegrip worden
gebracht.71 Gelet op de verdragstekst
- rekening houdend met de verschillende taalversies - lijkt de cultuurexceptie evenwel restrictief te moeten
worden toegepast. 72 Het aantal gevallen waarin een beroep op art. 87 lid 3
sub d EG werd gedaan, is beperkt. In
de situaties waarin dit beroep werd
gehonoreerd, betrof het met name
steunmaatregelen in verband met boe64

Bekendmaking van de Commissie betreffende samenwerking tussen nationale rechterlijke instanties en de Commissie op het gebied van steunmaatregelen van staten (PbEG 1995 C-312/8),
randnr. 29.
65
Zie voor een overzicht van de verscheidene richtsnoeren en kaderregelingen de
website van de Commissie: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/
legislation/aid3.html#C.
66
Bijlage IV bij de conclusies van het
voorzitterschap, Nice, 7-9 december
2000, te vinden via de website van de
EU:
www.europarl.eu.int/summits/
nice2-nl.htm#an4.
67
Zie daarvoor onder meer L. Parret, 'EGrecht en sport: is sport anders?', SEW
2001-2, p. 53-61, en HvJ EG 12 december 1974, zaak 36/74, Jur. 1974, p. 1405
(Walrave en Koch/Association Union
Cycliste Internationale e.a.), HvJ EG 14
juli 1976, zaak 13/76, Jur.1976, p. 1333
(Dona/Mantero), en HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93 Jur. 1995, p.
1-4921 (UEFA/Bosman). Recent ook
nog Commissie 25 juni 2002, Comp/
37806 ENIC/UEFA, en Commissie 1
augustus 2002, Comp/38158 (Meca Medina, Majcen/Cl0).
68
Zie de in de vorige voetnoot vermelde
rechtspraak en memo/02/127, 5 juni
2002 van de Commissie, 'Toepassing
van de mededingingsregels van de EU
op sport' te vinden op de website van de
Commissie: http://europa.eu.int/rapid/
start/cgi/guesten.ksh ?p_
action.gettxt=gt&doc=MEMO/02/
l 27101AGED&lg=NL&display.
69
De geciteerde passage geeft de Nederlandse tekst van het artikellid weer, in
de diverse taalversies zijn tekstuele verschillen waarneembaar.
70
Zie Kommentar zum EU/EG Vertrag
Art. 102a-136a EGV, Groeben-Thiesing
-Ehlermann, vijfde druk, Nomos Verlagsgesellschaft 1999, aantekeningen bij
Vorbemerkungen zu Artikel 128 EGoud, randnr. 14.
71
Zie Kommentar zum EU/EG Vertrag
Art. 102a-136a EGV, Groeben-Thiesing
-Ehlermann, vijfde druk, Nomos Verlagsgesellschaft 1999, aantekeningen bij
Vorbemerkungen zu Artikel 128 EGoud, randnr. 15.
72
Zie Kommentar zum EU/EG Vertrag
Art. 88-102 EGV, Groeben-ThiesingEhlermann, vijfde druk, Nomos Verlagsgesellschaft 1999, aantekeningen bij
Artikel 93 EG-oud, randnr. 209-211.
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ken (literatuur), films en andere audiovisuele uitingen.73
Hiervoor bespraken we dat de Europese instellingen sport een culturele
functie toedichten. Omdat het begrip
'cultuur' ruim kan worden uitgelegd,
kunnen bepaalde sporten daar wellicht onder worden geschaard. De restrictieve toepassing van de cultuurexceptie brengt naar ons oordeel echter
met zich dat professionele sport clubs
niet snel van art. 87 lid 3 sub d EG
zullen kunnen profiteren.

G. Tot slot
De brief van de Commissie aan de
Nederlandse regering houdt de gemoederen in de sport- en met name de
voetbalwereld nog altijd bezig. Diverse voetbalclubs verkeren in acute
financiële nood en zelfs faillissementen dreigen. Voor veel clubs lijkt uitsluitend gemeentelijke steun nog uitkomst te bieden. Begin dit jaar verschenen berichten in de Nederlandse
media" dat de Commissie toch bereid

JURISPRUDENTIE
..

Hoge Raad; 15 november 2002
Zelfstandig
schadebesluit.
Ambtenarenrecht. Exclusieve
rechtsgang?
Art. 8:1 lid 1 en 2, 8:73 Awb.

Schadevergoedingsactie bij burgerlijke rechter door ambtenaar. Betekenis
Changoe-leer (HR 28 februari 1992, AB
1992, 301 (ambtenarenarrest Il) in het licht
van het arrest Groningen/Raatgever (HR 17
december 1999, NJ 2000, 87 (m.nt. ARB);
Gst. 7112, 2 (m.nt. C.P.J. Goorden)). De
Staat stelt zich in casu op het standpunt dat
de burgerlijke rechter verweerder niet-ontvankelijk had moeten verklaren in zijn vordering, omdat een andere met voldoende
waarborgen omklede rechtsgang heeft opengestaan, en dat uit het arrest Groningen/
Raatgever niet is af te leiden dat de Hoge
Raad heeft beoogd ten aanzien van ambtenaren terug te komen van zijn Changoe-jurisprudentie. De Hoge Raad overweegt dat
uit de memorie van toelichting bij art. 8: 1
Awb volgt dat bij invoering van hoofdstuk 8
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zou zijn voor sport een uitzonderingssituatie te creëren. Navraag leerde ons
evenwel dat de Commissie haar beleid niet heeft gewijzigd en dat daarvoor op dit moment ook geen plannen
bestaan.
Sport is de afgelopen jaren in toenemende mate vercommercialiseerd.
Hierdoor zijn de verschillen tussen
professionele sportclubs en 'normale'
commerciële ondernemingen vervaagd. Profclubs zijn evenals andere
ondernemingen onderworpen aan de
communautaire staatssteunregels. Die
regels bieden naar ons oordeel ook
nauwelijks ruimte voor een uitzonderingspositie voor sportclubs. In elk afzonderlijk geval zal dus moeten worden nagegaan of een voorgenomen
steunmaatregel als staatssteun in de
zin van art. 87 lid 1 EG kan worden
aangemerkt en vooraf bij de Commissie moet worden aangemeld. Gelet op
de bestaande praktijk zullen sommige
vormen van steun aan sportclubs zeker op bezwaren stuiten. Steun, die is
toegekend, maar niet is aangemeld,
terwijl de steun wel bij de Commissie

van deze wet is beoogd geen afbreuk te doen
aan de bestaande ruime mogelijkheid voor
de ambtenaar om zich op het gebied van
schadevergoeding tot de bestuursrechter te
wenden. Voor het antwoord op de vraag of
de wetgever bij de invoering van de Awb
niet slechts heeft beoogd de ruime toegang
tot de bestuursrechter op het gebied van
schadevergoeding in ambtenarenzaken te
handhaven, maar ook het exclusieve karakter daarvan, bevat de hiervoor bedoelde
wetsgeschiedenis echter geen aanknopingspunten. De in art. 8: 1 aangegeven weg naar
de bestuursrechter is derhalve ( op dit punt)
niet exclusief Op zichzelf ligt het voor de
hand de regel van het arrest Groningen/
Raatgever ook van toepassing te achten in
ambtenarenzaken, zulks mede gezien de inhoud en strekking van art. 8:73 Awb, waarop
dat arrest in hoofdzaak berust. Het maken
van een uitzondering voor ambtenarenzaken
zou ook een inbreuk vormen op de eenheid
van het bestuursprocesrecht, die met de invoering van hoofdstuk 8 is beoogd. De Hoge
Raad wijst er verder op dat het met het oog
op de rechtseenheid op het gebied van het
schadevergoedingsrecht gewenst is dat de
regels betreffende de toegang tot de rechter
daar niet uiteenlopen.
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aangemeld had moeten worden, is per
definitie onrechtmatig. Het is niet ondenkbaar dat sportclubs in de nabije
toekomst met terugvorderingsacties
of andere juridische procedures, zoals
in de kwestie AZ worden geconfronteerd. 'The game is not over yet!'
73

Zie bijvoorbeeld het XX:Xle Verslag
over het Mededingingsbeleid (2001),
randnr. 354-356, alsmede de Mededeling van de Commissie betreffende de
toepassing van de regels inzake staatssteun op openbare omroepen (PbEG.
2001 C 320/5), de Resolutie van de
Raad van 12 februari 2001 over nationale steun voor de film- en de audiovisuele sector (PbEG. 2001 C 73/3) en de
Mededeling van de Commissie aan de
Raad, aan het Europees Parlement, aan
het Economisch en Sociaal Comité en
aan het Comité van de Regio's over bepaalde juridische aspecten in verband
met cinematografische en andere audiovisuele werken (PbEG. 2002 C 43/6).
Voor een Nederlands voorbeeld zie
Commissie 19 juni 2002, steunmaatregel N 746/01, 'Steunverlening aan de
Nederlandse filmindustrie'.
74
Zo onder andere het Financieel Dagblad
van 8 februari 2003.

Arrest
in de zaak tussen:
DE STAAT DER NEDERLANDEN
(Ministerie van Defensie), gevestigd te
's-Gravenhage,
EISER tot cassatie,
advocaat: mr. G. Snijders,
en
(Verweerder), wonende te (woonplaats),
VERWEERDER in cassatie,
advocaat: mr. L.Ph.J. Baron van
Utenhove.
1. Het geding in feitelijke
instanties
Verweerder in cassatie - verder te noemen:
(verweerder) - heeft bij exploit van 8 november 2000 eiser tot cassatie - verder te
noemen: de Staat - gedagvaard voor de
Kantonrechter te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de
Staat te veroordelen om aan (verweerder) te
betalen een bedrag van f 5.721, 19, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag

