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Titel
Niet zonder meet aannemelijk dat subsidieverlening staatssteun inhoudt. De omstandigheid dat de
openbare toegankelijkheid van de infrastructurele en recreatieve voorzieningen volgens het college
onvoldoende is gegarandeerd, leidt er naar het oordeel van de Afdeling op zichzelf niet toe dat moet
worden aangenomen dat de gevraagde subsidie Ridderstee een selectief voordeel oplevert. Gezien
voorts de verhouding tussen de investering ten behoeve van de commerciële activiteiten die
Ridderstee binn...

Samenvatting

De omstandigheid dat de openbare toegankelijkheid van de infrastructurele en recreatieve voorzieningen
volgens het college onvoldoende is gegarandeerd, leidt er naar het oordeel van de Afdeling op zichzelf niet
toe dat moet worden aangenomen dat de gevraagde subsidie Ridderstee een selectief voordeel oplevert.
Gezien voorts de verhouding tussen de investering ten behoeve van de commerciële activiteiten die
Ridderstee binnen het project verricht en de totale investeringen die met het project gemoeid zijn, kan
mogelijk niet het volledige project als een economisch rendabele investering worden beschouwd.

[...]
Gelet op het vorenstaande heeft het college niet zonder meet mogen aannemen dat financiering van de
aanleg van de publieke voorzieningen een zodanig spill-overeftect heeft op de commerciële activiteiten van
Ridderstee, dat dit haar een selectief voordeel oplevert.

[...J
Gelet voorts op de aard en omvang van het project, heeft de rechtbank het college ten onrechte gevolgd in
zijn standpunt dat het project het handelsverkeer tussen de lidstaten zonder meer zal beïnvloeden.
Gelet op de rol van de Commissie bij de handhaving van staatssteunregels en de specifieke deskundigheid
waarover zij beschikt bij de beoordeling of een Dverheidsmaatregel als staatssteun kwalificeert, dient het
bestuursorgaan in de omstandigheden als hier aan de orde
waarin Ridderstee uitvoerig, aan de hand
van gegevens en een deskundigenadvies, heeft uiteengezet waarom volgens haar geen sprake is van
staatssteun
uit oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding van zijn besluit, in contact te treden met de
Commissie en deze om advies te vragen.
—

—

[...]
De Afdeling wijst hierbij op de mogelijkheid voor een bestuursorgaan om de Commissie om informeel
advies te vragen voorafgaande aan een eventuele aanmelding, zoals beschreven in punt 70 en verder van
de door de Commissie vastgestelde Gedragscode. De Gedragscode beschrijft, zo volgt uit de punten 2 en
9, de in de praktijk bewezen handelwijzen met betrekking tot de procedures op het gebied van staatssteun
en berust op de ervaringen die zijn opgedaan met de toepassing van Verordening (EG) nr. 659/7999 van
de Raad van 22 maart 7999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van
het EG-verdrag (Pb 1999 L 83), welke verordening reeds gold ten tijde van het besluit op de aanvraag van
4 februari 2009. Zoals volgt uit punt 70 van de Gedragscode kunnen dergelijke informele besprekingen ook
betrekking hebben op maatregelen die zouden leiden tot een beschikking ingevolge artikel 4, tweede lid,

http://asdrm0 1 /transformservice[fransform. aspx?xsl=kluwer\lduwer.xsl&xml=http ://as...

19-9-2014

AB 2014/290

Page 2 of 10

van Verordening 659/1999, waarin wordt vastgesteld dat geen sprake is van steun. Bij de contacten met de
Commissie dient bi] voorkeur de ontvanger van de (mogelijke) steun te worden betrokken (punt 15 van de
Gedragscode).
Onder deze omstandigheden verdraagt het zich niet met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht dat
het college, alvorens op de aanvraag om subsidie te besluiten, niet in contact is getreden met de
Commissie en deze om informeel advies heeft gevraagd. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Het betoog
van Ridderstee dat het besluit van 4 februari 2009, gehandhaafd bij besluit van 10 maart 2070, niet
zorgvuldig is voorbereid, slaagt derhalve.

Partijen
Uitspraak op het hoger beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ridderstee
Holiday B.V., te Ouddorp, gemeente Goeree-Overflakkee, appellante, tegen de uitspraak van de Rechtbank
s-Gravenhage van 28 september 201 1 in zaak nr. 10/2940 in het geding tussen:
Ridderstee
en
het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Tekst
Procesverloop
Bij besluit van 4 februari 2009 heeft het college aan Ridderstee een subsidie van € 200.000 ingevolge de
‘Tijdelijke verordening stimulering Voordelta’ (hierna: de Subsidieverordening) voor het project ‘Ouddorp
Duin’ (hierna: het project) verleend.
Bij besluit van 10 maart 2010 heeft het college het door Ridderstee daartegen gemaakte bezwaar
ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 28 september 2011 heeft de rechtbank het door Ridderstee daartegen ingestelde beroep
ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht (niet opgenomen; red.).
Tegen deze uitspraak heeft Ridderstee hoger beroep ingesteld.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 september 2012, waar Ridderstee, vertegenwoordigd
door mr. A.A. Kleinhout, advocaat te Amsterdam en mr. A.A. den Hollander, advocaat te Middelharnis,
vergezeld van mr. R.H. Jongkees, werkzaam bij de gemeente Goedereede (thans: gemeente GoereeOverflakkee), en het college, vertegenwoordigd door mr. R.J.M. van den Tweel en mr. MR. Küthe, beiden
advocaat te Den Haag, vergezeld van P. van der Kleij en mr. B.M.T.J. Hoppenbrouwers, beiden werkzaam
bij de provincie, zijn verschenen.
Overwegingen
7. Ingevolge artikel 2 van de Subsidieverordening kan subsidie worden verstrekt voor een activiteit ter
stimulering van de sector recreatie & toerisme, die plaatsvindt in de subsidieregio Zuid-Holland en bijdraagt
aan de realisering van ten minste het beleidsthema:
a. duurzaamheid;
b. innovatie en kennistransfer, of
c. promotie en imagoverbetering.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, wordt subsidie slechts verleend aan ondernemingen en publiekrechtelijke
instellingen of combinaties daarvan.
Ingevolge het vierde lid wordt geen subsidie verleend indien daarmee de de-minimis-limiet wordt
overschreden.
Ingevolge artikel 5, eerste lid, bedraagt het subsidieplafond voor de subsidieregio Zuid-Holland € 4.500.000
voor de periode tot en met 15 oktober 2009.
lngevolge het tweede lid bedraagt de subsidie per activiteit ten hoogste € 4.500.000 en ten minste
€ 10.000.
Ingevolge het derde lid laat het bepaalde in het tweede lid van dit artikel onverlet dat de aanvrager (indien
relevant) inlichtingen doet verstrekken ter beoordeling van de drempel voor de de-minimis-steun door
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invulling van de de-minimis-verklaring.
Ingevolge artikel 6, aanhef en derde lid wordt subsidie slechts verstrekt indien uit de begroting blijkt dat,
met inbegrip van de subsidie, de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn om het gestelde doel te
realiseren.
Ingevolge die aanhef en het vierde lid, wordt subsidie slechts verstrekt indien wordt voldaan aan de criteria
gesteld bij of krachtens de Subsidieverordening.
Ingevolge artikel 13, eerste lid, is er een Adviescommissie die verweerder adviseert ten aanzien van de
beslissing op de ingediende subsidieaanvragen.
7.1. In de door de provincie Zuid-Holland uitgegeven NieuwsBrief Stimulering Voordelta nr. 2 van december
2008 (hierna: de NieuwsBrief) alsmede op de internetpagina van de provincie is de volgende toelichting op
artikel 4, vierde lid, van de Subsidieverordening vermeld:
“In artikel 4, lid 4, van de Subsidieverordening staat dat geen subsidie wordt verleend indien
daarmee de de-minimis-limiet wordt overschreden. Deze uitsluiting heeft alleen betrekking op
subsidieaanvragen waarbij sprake is van staatssteun. Wanneer staatssteun bij de verlening van de
subsidie niet aan de orde is, doordat de subsidie bijvoorbeeld niet toekomt aan een onderneming
dan is artikel 4, lid 4 ook niet van toepassing. Voorts beoogt artikel 4, lid 4 niet om
subsidieaanvragen uit te sluiten waarbij een beroep kan worden gedaan op een specifieke
vrijstellingsverordening.”
2. Ingevolge artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna:
het VWEU) zijn, behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, steunmaatregelen 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 met de interne
markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van Verordening 1998/2006/EG van de Europese Commissie (hierna: de
Commissie) van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag
op de-minimissteun ( PB 2006 L 379; de De-minimisverordening) worden steunmaatregelen geacht niet
aan alle criteria van artikel 87, eerste lid, van het EG-verdrag (thans, na wijziging, artikel 107, eerste lid, van
het VWEU) te voldoen
en zijn derhalve vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit hoofde van artikel
88, derde lid, van het EG-verdrag (thans, na wijziging, artikel 108, derde lid, van het VWEU)
indien zij
aan de in de leden 2 tot en met 5 vastgestelde voorwaarden voldoen.
Ingevolge het tweede lid ligt het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming wordt
verleend, niet hoger dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren (de de-minimislimiet).
In 2009 heeft de Commissie de Gedragscode voor een goed verloop van de staatssteunprocedures ( PB
2009, C 136; hierna: de Gedragscode) geïntroduceerd. Deze luidt als volgt:
—

—

“1. In 2005 heeft de Commissie het Actieplan staatssteun
Minder en beter gerichte staatssteun:
een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid (2005-2009) (hierna actieplan genoemd)
vastgesteld teneinde de efficiëntie, de transparantie, de geloofwaardigheid en de voorspelbaarheid
van de staatssteunregels krachtens het EG-Verdrag te verbeteren, Op basis van het beginsel minder
en beter gerichte staatssteun is het hoofddoel van dit actieplan om de lidstaten ertoe aan te zetten het
totale niveau van de door hen verleende steun te verlagen en de staatsmiddelen meer te richten op
horizontale doelstellingen van algemeen belang. Om dit te bereiken wordt in het actieplan eveneens
aangedrongen op doeltreffender, eenvoudiger en voorspelbaarder staatssteunprocedures.
—

2. De Commissie wil dit streven kracht bijzetten met de onderhavige gedragscode, teneinde de
procedures voor alle betrokkenen zo productief en efficiënt mogelijk te maken. Deze gedragscode
berust op de ervaringen die zijn opgedaan met de toepassing van Verordening (EG) nr. 659/1999 van
de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag en op interne studies van de Commissie inzake de duur van de verschillende
fasen van de staatssteunprocedure, de behandeling van klachten en de instrumenten die voor het
verzamelen van gegevens worden gebruikt. Deze gedragscode is vooral bedoeld als richtsnoer bij de
dagelijkse uitvoering van staatssteunprocedures en beoogt daarmee een betere samenwerking en
wederzijds begrip tussen de diensten van de Commissie, de autoriteiten van de lidstaten, de
juridische wereld en het bedrijfsleven te stimuleren.

9. De onderhavige gedragscode beschrijft dagelijkse, in de praktijk bewezen handelwijzen, teneinde
de procedures op het gebied van staatssteun sneller, transparanter en voorspelbaarder te maken, en
wel in elke fase van het onderzoek van een aangemelde of niet-aangemelde zaak of een ingediende
klacht.
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(...)
10. Uit de ervaring van de Commissie blijkt dat contacten voorafgaand aan de aanmelding een
toegevoegde waarde hebben, zelfs in kennelijke standaardzaken. Dergelijke contacten bieden de
diensten van de Commissie en de aanmeldende lidstaat de mogelijkheid om de juridische en
economische aspecten van een voorgenomen maatregel voorafgaand aan de aanmelding informeel
en in wederzijds vertrouwen te bespreken, hetgeen de kwaliteit en de volledigheid van de aanmelding
ten goede komt. In dit verband kunnen de lidstaat en de diensten van de Commissie tevens
gezamenlijk constructieve voorstellen uitwerken om problematische aspecten van een voorgenomen
maatregel te wijzigen. Deze fase maakt derhalve de weg vrij voor een snellere behandeling van
aanmeldingen zodra zij formeel bij de Commissie zijn ingediend. Geslaagde contacten voorafgaand
aan de aanmelding zouden de Commissie feitelijk in staat moeten stellen binnen twee maanden na de
datum van aanmelding een beschikking te geven ingevolge artikel 4, leden 2, 3 en 4, van Verordening
(EG) nr. 659/1999.

(. .
3. Subsidie ingevolge de Subsidieverordening wordt verstrekt uit het Stimuleringsfonds Voordelta.
Ridderstee heeft een aanvraag om subsidie ingevolge de Subsidieverordening ingediend ten bedrage van
€ 4.500.000 voor het project. Het project voorziet in de bouw van een hotel met 80 tot 120 kamers en de
realisatie van een zogeheten elk-weer-voorziening met een theater, een overdekte speeltuin, een
voorlichtings- en bezoekerscentrum, een bioscoop, een zwembad en een fitness- en wellnessruimte.
Ridderstee heeft te kennen gegeven dat deze voorzieningen voor een ieder toegankelijk zullen zijn en niet
alleen voor bezoekers van het nabij de projectlocatie gelegen Recreatiepark De Klepperstee, een
dochteronderneming van Ridderstee. Daarnaast voorziet het plan in onder andere de aanleg van duinen,
natuurgebied, voorzieningen voor invaliden om het strand voor hen toegankelijk te maken, een trimbaan en
parkeerplaatsen. Onderdeel van het door het college ter beschikking gestelde aanvraagformulier is een
modelverklaring de-minimissteun. Deze is door Ridderstee ingevuld en bij de aanvraag overgelegd.
In vervolg op de aanvraag en ten behoeve van een gesprek tussen partijen over de verenigbaarheid van
het project met de staatssteunregels heeft Ridderstee een notitie hierover van mr. E.H. Pijnacker Hordijk en
mr. A.A. Kleinhout van 22 december 2008 overgelegd.
Het college heeft de door Ridderstee ingediende aanvraag ter advisering voorgelegd aan de
Adviescommissie. Deze heeft, na de beoordeling van alle aanvragen, het project aan de hand van de
criteria, vermeld in de Subsidieverordening, als tweede, na ‘Project aan Zee’ te Westvoorne, gerangschikt.
Aan ‘Project aan Zee’ is een subsidie van € 200.000 toegekend, zodat voor het project in beginsel een
subsidiebedrag van € 4.300.000 beschikbaar was. De Adviescommissie heeft evenwel geadviseerd om aan
Ridderstee, onder voorwaarden, een subsidie van € 200.000 toe te kennen.
Bij besluit van 4 februari 2009 heeft het college Ridderstee subsidie tot een bedrag van € 200.000 verleend,
onder de opschortende voorwaarde dat Ridderstee binnen vier weken een nieuwe begroting indient waaruit
blijkt dat, met inbegrip van de subsidie, de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn om het gestelde
doel te realiseren. Dit besluit is na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 10 maart 2010. Hieraan heeft het
college, voor zover thans van belang, ten grondslag gelegd dat uitgangspunt van de Subsidieverordening is
dat, ingeval toekenning van de gevraagde subsidie leidt tot verlening van staatssteun, geen groter bedrag
aan subsidie mag worden verleend dan de de-minimislimiet, zijnde € 200.000. Dit vergt volgens het college
in de eerste plaats een onderzoek naar de vraag of de subsidie zal kwalificeren als staatssteun in de zin
van artikel 107, eerste lid, van het VWEU. Indien deze vraag positief wordt beantwoord, dient, zo stelt het
college, te worden onderzocht of door toekenning van de gevraagde subsidie de de-minimislimiet wordt
overschreden. Als dat het geval is, dient volgens hem ingevolge artikel 4, vierde lid, van de
Subsidieverordening het te verlenen subsidiebedrag te worden beperkt tot € 200.000. Het college heeft het
project niet aan de Europese Commissie voorgelegd om haar te laten beoordelen of dit in
overeenstemming is met de staatssteunregels. Op grond van de Subsidieverordening heeft het niet de
bevoegdheid het project bij de Commissie aan te melden, aldus het college.
De rechtbank heeft geoordeeld dat het college zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat
toekenning van de gevraagde subsidie staatssteun oplevert. Aangezien de strekking van de
Subsidieverordening is dat subsidie waarvan niet is uitgesloten dat deze staatssteun oplevert, wordt
beperkt tot de de-minimislimiet, hoefde het college niet aan de Commissie het voornemen om de
gevraagde subsidie te verlenen voor te leggen, aldus de rechtbank.
Bewijsiastverdeling
4. Ridderstee betoogt dat het aan het college is om aan te tonen dat verlening van de gevraagde subsidie
leidt tot ongerechtvaardigde staatssteun.
4.1. De Afdeling stelt voorop dat uit artikel 4, vierde lid, van de Subsidieverordening volgt, mede gelet op de
onder 1.1 weergegeven toelichting op deze bepaling in de NieuwsBrief, dat niet meer dan € 200.000 aan
subsidie zal worden verleend, indien toekenning van een groter bedrag aan subsidie ertoe leidt dat
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ongerechtvaardigde staatssteun zou worden verstrekt. Dit betekent dat, anders dan de rechtbank als
uitgangspunt heeft genomen, in de Subsidieverordening niet is bepaald dat subsidie waarvan niet is
uitgesloten dat deze staatssteun oplevert, wordt beperkt tot de de-minimislimiet. De rechtbank heeft evenwel
terecht overwogen dat het, gelet op artikel 5, derde lid, van de Subsidieverordening, aan de aanvrager van
de subsidie is om de feitelijke gegevens en onderbouwing aan te dragen voor de beoordeling hiervan. Het
betoog faalt.
Staatssteun
5. Ridderstee bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat het college zich op goede gronden op het standpunt
heeft gesteld dat verlening van de gevraagde subsidie zou leiden tot verstrekking van ongerechtvaardigde
staatssteun en betoogt dat dit niet het geval is. Zij voert aan dat niet voldaan is aan het criterium dat de
begunstiging een of meer bepaalde ondernemingen betreft, hetgeen leidt tot een
dreigende
vervalsing
van de mededinging en dat niet voldaan is aan het criterium dat zich een ongunstige beïnvloeding van het
handelsverkeer tussen de lidstaten voordoet. Zij betoogt voorts dat het college in strijd met het beginsel van
een zorgvuldige voorbereiding de Commissie niet om advies heeft gevraagd met betrekking tot de
verenigbaarheid van verlening van de gevraagde subsidie met de staatssteunregels, zoals door de
bezwarencommissie was geadviseerd.
—

—

Staatssteuncriteria
5.1. Om een maatregel als een steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het VWEU te kunnen
kwalificeren, moet deze volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie (hierna: het Hof) (onder meer
het arrest van 16 mei 2002, zaak 0-482/99, Frankrijk/Commissie, punt 68; www.curia.europa.eu) cumulatief
voldoen aan de in dit artikellid genoemde criteria. Volgens evenzeer vaste jurisprudentie van het Hof (onder
meer het arrest van 24juli 2003, zaak 0-280/00, Altmark, punt 75; www.curia.europa.eu) worden uit artikel
107, eerste lid, van het VWEU de volgende criteria afgeleid: In de eerste plaats moet het gaan om een
maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd. In de tweede plaats moet deze maatregel het
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. In de derde plaats moet de maatregel de
begunstigde onderneming een voordeel verschaffen en in de vierde plaats moet hij de mededinging
vervalsen of dreigen te vervalsen.
5.2. Niet in geschil is dat geen van de vrijstellingsverordeningen ingevolge artikel 109 van het VWEU, op
grond waarvan bepaalde steunmaatregelen zijn vrijgesteld van het verbod van artikel 107, eerste lid, van het
VWEU, van toepassing zijn.

Selectiviteit
5.3. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof (onder meer het arrest van 3 maart 2005, zaak 0-172/03,
Heiser, punt 40; www.curia.europa.eu) legt artikel 107, eerste lid, van het VWEU de verplichting op om te
bepalen of een nationale maatregel binnen het kader van een bepaalde rechtsregeling bepaalde
ondernemingen kan begunstigen ten opzichte van andere, die zich, gelet op de doelstelling van de
betrokken regeling, in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden. Wanneer dat het geval is,
voldoet de betrokken maatregel aan de voorwaarde van selectiviteit die bepalend is voor het begrip
staatssteun in deze bepaling, aldus het Hof (het selectiviteitscriterium).
Het doel van subsidieverlening uit het Stimuleringsfonds Voordelta is, zo volgt uit artikel 2 van de
Subsidieverordening, de stimulering van de sector recreatie en toerisme in het voordeltagebied van de
subsidieregio Zuid-Holland. Ridderstee heeft in verband hiermee gesteld dat de gevraagde subsidie zal
worden aangewend om openbare infrastructurele en recreatieve voorzieningen aan te leggen, die op niet
discriminatoire wijze toegankelijk zijn voor het publiek. Zij heeft voorts onbestreden gesteld dat de kosten
van de aanleg van deze voorzieningen minimaal € 7.600.000 bedragen. Bovendien is het volgens
Ridderstee niet rendabel om infrastructurele en recreatieve voorzieningen van de schaal en omvang als
met het project is voorzien, uitsluitend te realiseren ten behoeve van een hotel met 80 tot 120 kamers en
recreatiepark De Klepperstee, dat, naar niet in geschil is, een aandeel van minder dan 10% in het totale
aantal overnachtingen in de regio heeft. Volgens het college is de openbare toegankelijkheid van de
infrastructurele en recreatieve voorzieningen evenwel onvoldoende gegarandeerd, aangezien de gemeente
niet als mede-aanvrager
en dus niet nauw genoeg
bij de in geding zijnde aanvraag om subsidie is
betrokken. Het college heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat realisering van deze voorzieningen
een aanzienlijk spili-overeffect heeft op de commerciële activiteiten van Ridderstee. De rechtbank heeft dit
standpunt gevolgd en daartoe overwogen dat deze voorzieningen weliswaar financieel zijn afgesplitst van
de commerciële voorzieningen, maar wel deel uitmaken van één overkoepelend project. Het is daarom
aannemelijk dat de infrastructurele en recreatieve voorzieningen vooral de commerciële activiteiten van
Ridderstee aantrekkelijker zullen maken en in mindere mate de aantrekkelijkheid van andere
recreatieondernemingen in de omgeving zullen bevorderen, aldus de rechtbank.
—

—

De omstandigheid dat de openbare toegankelijkheid van de infrastructurele en recreatieve voorzieningen
volgens het college onvoldoende is gegarandeerd, leidt er naar het oordeel van de Afdeling op zichzelf niet
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toe dat moet worden aangenomen dat de gevraagde subsidie Ridderstee een selectief voordeel oplevert.
Gezien voorts de verhouding tussen de investering ten behoeve van de commerciële activiteiten die
Ridderstee binnen het project verricht en de totale investeringen die met het project gemoeid zijn, kan
mogelijk niet het volledige project als een economisch rendabele investering worden beschouwd. Daaraan
doet niet af dat, zoals aan het besluit van 10 maart 2010 ten grondslag is gelegd, op grond van ter plaatse
geldende planologische voorschriften, de voorzieningen noodzakelijk zijn om de commerciële activiteiten
van het project te kunnen realiseren. In aanmerking genomen het relatief geringe marktaandeel dat
Ridderstee met het te realiseren hotel en met recreatiepark De Klepperstee op de totale markt van
vakantieovernachtingen in de regio zal innemen en dat de gevraagde subsidie niet hoger is dan het bedrag
dat noodzakelijk is om de infrastructurele en recreatieve voorzieningen te realiseren, vormt de
omstandigheid dat deze voorzieningen tezamen met de commerciële voorzieningen deel uitmaken van één
overkoepelend project, anders dan de rechtbank heeft overwogen, op zichzelf onvoldoende grond om aan
te nemen dat een aanzienlijk spill-overeffect van de gevraagde subsidie naar de commerciële activiteiten
van Ridderstee zal optreden.
Gelet op het vorenstaande heeft het college niet zonder meer mogen aannemen dat financiering van de
aanleg van de publieke voorzieningen een zodanig spill-overeffect heeft op de commerciële activiteiten van
Ridderstee, dat dit haar een selectief voordeel oplevert.
Tussenstaatse handeisverkeer
5.4. Als vaste jurisprudentie van het Hof (onder meer de arresten van 17 september 1980, zaak 730/79,
PhiIip Morris, punt 11, en van 14 september 1994, gevoegde zaken 0-278/92, C-279/92 en C-280/92,
Spanje/Commissie, punt 40; www.curia.europa.eu) geldt dat, wanneer de financiële steun van een staat de
positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het
intracommunautaire handelsverkeer versterkt, dit handelsverkeer moet worden geacht door de steun te
worden beïnvloed. Volgens het college is niet uit te sluiten dat de gevraagde subsidie leidt tot een dergelijke
beïnvloeding. De rechtbank heeft dit standpunt gevolgd en overwogen dat door verlening van de gevraagde
subsidie de aantrekkelijkheid van Ouddorp als kustvakantiegebied wordt verhoogd ten opzichte van de
andere kustgebieden en badplaatsen in België en Duitsland.
De Afdeling stelt vast dat het project met name maatregelen ter ondersteuning van de plaatselijke
infrastructuur behelst. Uit de beschikkingenpraktijk van de Commissie (met name de beschikkingen van de
Commissie in zaak N 258/2000, golfslagbad in Dorsten, Duitsland. in zaak N 486/2002, congresgebouw in
Visby, Zweden, in zaak N 610/2007, programma voor toeristische infrastructuur Baden-Württemberg,
Duitsland, en in zaak N 337/2007, Bataviawerf, Nederland; www.ec.europa.eu) kan worden afgeleid dat
dergelijke maatregelen geen effect op het tussenstaatse handelsverkeer hebben indien wordt aangetoond
dat: 1) de steun niet leidt tot het aantrekken van investeringen in de betrokken regio, 2) de door de
begunstigde onderneming geproduceerde goederen of diensten een lokaal karakter, dan wel een
geografisch beperkt aantrekkingsgebied hebben, 3) er niet meer dan een marginaal effect op consumenten
uit naburige lidstaten is, en 4) het marktaandeel van de begunstigde onderneming, ongeacht de
gehanteerde definitie van de relevante markt, minimaal is en de begunstigde geen deel uitmaakt van een
grotere groep van ondernemingen. Gelet op het vorenstaande voert Ridderstee terecht aan dat onder meer
van belang is of met het project een nieuw buitenlands publiek wordt aangetrokken dat zich niet eerder op
de Nederlandse Noordzeekust heeft georiënteerd. Uit het projectvoorstel blijkt niet dat Ridderstee specifiek
beoogt meer buitenlandse toeristen naar Ouddorp te laten trekken. Gelet voorts op de aard en omvang van
het project, heeft de rechtbank het college ten onrechte gevolgd in zijn standpunt dat het project het
handelsverkeer tussen de lidstaten zonder meet zal beïnvloeden.
Zorgvuldige besluitvorming
5.5. Op grond van hetgeen in 5.3 en 5.4 is overwogen moet worden geconcludeerd dat, gelet op de
gegevens die Ridderstee in het kader van de aanvraag aan het college heeft overgelegd, niet zonder meer
mag worden aangenomen dat verlening van de gevraagde subsidie ertoe leidt dat ongeoorloofde
staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het VWEU wordt verstrekt.
Gelet op het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van de Subsidieverordening lag, zoals onder 4.1 overwogen,
in dit geval de vraag voor of subsidieverlening boven de de-minimisdrempel er toe zou leiden dat
staatssteun in bovenvermelde zin zou worden verstrekt. Gelet op de rol van de Commissie bij de
handhaving van staatssteunregels en de specifieke deskundigheid waarover zij beschikt bij de beoordeling
of een overheidsmaatregel als staatssteun kwalificeert, dient het bestuursorgaan in de omstandigheden als
hier aan de orde
waarin Ridderstee uitvoerig, aan de hand van gegevens en een deskundigenadvies,
heeft uiteengezet waarom volgens haar geen sprake is van staatssteun
uit oogpunt van een zorgvuldige
voorbereiding van zijn besluit, in contact te treden met de Commissie en deze om advies te vragen.
—

—

De Afdeling wijst hierbij op de mogelijkheid voor een bestuursorgaan om de Commissie om informeel
advies te vragen voorafgaande aan een eventuele aanmelding, zoals beschreven in punt 10 en verder van
de door de Commissie vastgestelde Gedragscode. De Gedragscode beschrijft, zo volgt uit de punten 2 en
9, de in de praktijk bewezen handelwijzen met betrekking tot de procedures op het gebied van staatssteun
en berust op de ervaringen die zijn opgedaan met de toepassing van Verordening (EG) nr. 659/1999 van
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de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van

het EG-verdrag fPb 1999 L 83), welke verordening reeds gold ten tijde van het besluit op de aanvraag van
4 februari 2009. Zoals volgt uit punt 10 van de Gedragscode kunnen dergelijke informele besprekingen ook
betrekking hebben op maatregelen die zouden leiden tot een beschikking ingevolge artikel 4, tweede lid,
van Verordening 659/1999, waarin wordt vastgesteld dat geen sprake is van steun. Bij de contacten met de
Commissie dient bij voorkeur de ontvanger van de (mogelijke) steun te worden betrokken (punt 15 van de
Gedragscode).
Onder deze omstandigheden verdraagt het zich niet met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: de Awb) dat het college, alvorens op de aanvraag om subsidie te besluiten, niet in contact is
getreden met de Commissie en deze om informeel advies heeft gevraagd. De rechtbank heeft dit niet
onderkend. Het betoog van Ridderstee dat het besluit van 4 februari 2009, gehandhaatd bij besluit van 10
maart 2010, niet zorgvuldig is voorbereid, slaagt derhalve.
6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de
rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 10 maart 2010 van het
college alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb voor
vernietiging in aanmerking.
Ridderstee heeft ter zitting bij de Afdeling verklaard zich bij een oordeel van de Commissie over de
verenigbaarheid van de gevraagde subsidie voor het project met de staatssteunregels neer te leggen. Gelet
hierop ziet de Afdeling geen aanleiding het geschil definitief te beslechten. Het college dient een nieuw
besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen.

7. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
1.
II.
III.
IV.

verklaart het hoger beroep gegrond;
vernietigt de uitspraak van de Rechtbank s-Gravenhage van 28 september 2011 in zaak nr. 10/2940;
verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 10 maart 2010,
kenmerk PZH-201 0-157113236;
V. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot vergoeding van bij de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ridderstee Holiday BV. in verband met de behandeling
van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1888 (zegge:
achttienhonderdachtentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand;
VI. gelast dat het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Ridderstee Holiday B.V. het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van
€ 752 (zegge: zevenhonderdtweeënvijftig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger
beroep vergoedt.
Noot
1. Hoewel deze uitspraak al wat langer geleden is gewezen, is er toch reden om deze uitspraak te
annoteren. Het is een uitspraak waarin de samenwerkingsmogelijkheden tussen de Europese Commissie en
Nederlandse bestuursorganen bij de handhaving van het staatssteunrecht uitgebreid aan de orde komt en
waarnaar al wordt verwezen door de eerstelijns bestuursrechters, zo blijkt uit Rechtbank Den Haag 28 mei
2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:6726), A82014/300. In zowel de uitspraak van de Rb. Den Haag als de
hierboven opgenomen uitspraak was verweerder GS van Zuid-Holland. In beide zaken werd geoordeeld dat
een bestuursorgaan in strijd handelt met artikel 3:2 Awb indien het niet informeel contact opneemt met de
Commissie, voordat het een subsidie weigert, omdat verlening ervan staatssteun inhoudt. In beide zaken
laten de bestuursrechters het bij die constatering en vragen zij niet zelf advies aan de Commissie. Ik juich de
ontwikkeling toe dat artikel 3:2 Awb zich ertegen verzet dat een subsidie wordt geweigerd, zonder dat het
bestuursorgaan informeel contact heeft opgenomen met de Commissie of zelf een melding heeft gedaan.
Wel zou ik graag zien dat de bestuursrechter zelf een oordeel geeft of zich wendt tot het Hof van Justitie of
de Commissie. Dat is sneller, partijen zijn gehouden aan de regels van het (bestuurs)procesrecht en het
behoort ook tot de taak van de rechter om dat te doen.
2. Aan de orde was artikel 4, lid 4, van de Tijdelijke verordening stimulering Voordelta van Provinciale Staten
van Zuid-Holland. Dat artikellid bepaalt “Geen subsidie wordt verleend indien daarmee de de-minimis-limiet
wordt overschreden.” De toelichting op die bepaling luidt “Deze uitsluiting heeft alleen betrekking op
subsidieaanvragen waarbij sprake is van staatssteun”. De juridische formulering van deze bepaling is niet
erg gelukkig. Wat probeerde PS nu te regelen? Strikt genomen staat er nu dat elke subsidie van meer dan
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€ 200.000 moet worden geweigerd, omdat steun lager dan € 200.000 over drie belastingjaren niet behoeft te
worden gemeld ingevolge artikel 2 van Verordening 1998/2006/EG (het de minimis bedrag). Het lijkt mij sterk
dat dat de bedoeling was. Artikel 5, lid 2, van de verordening bepaalt namelijk dat de subsidie per project ten
hoogste €4.500.000 bedraagt en ten minste € 10.000. GS stelde dat de bedoeling was subsidie die
staatssteun inhoudt te weigeren.
3. In het onderhavige geval had de aanvrager, Ridderstee Holiday B.V., een subsidie aangevraagd van
€ 4.500.000 ten behoeve van het project Ouddorp Duin. Dat project bestaat enerzijds uit een hotel met 80 tot
100 kamers, een elk-weer-voorziening’ met theater, overdekte speeltuin, voorlichting- en bezoekerscentrum,
bioscoop, normaal zwembad, fitness- en wellnessruimte, die voor iedereen toegankelijk is. Anderzijds uit de
aanleg van duinen, natuurgebied, voorzieningen voor invaliden om het strand toegankelijk te maken, een
trimbaan en parkeerplaatsen. De laatste, ook wel publieke voorzieningen’ vergde een investering van
€ 7.800.000. Ridderstee nam het standpunt in dat het gevraagde subsidiebedrag van € 4.500.000 uitsluitend
zag op de publieke voorzieningen, die op volkomen transparante en toetsbare wijze worden afgesplitst van
de financiering van de overige delen van het project. GS stelde dat sprake zou zijn van staatssteun indien
conform de aanvraag werd besloten en verleende subsidie tot een bedrag van € 200.000. Ridderstee stelde
dat geen sprake zou zijn van staatssteun en maakte aanspraak op de subsidie van € 4.500.000. De
Rechtbank Den Haag oordeelde dat de gevraagde subsidie wel zou leiden tot staatssteun en verklaarde het
beroep van Ridderstee ongegrond.
4. Of sprake is van staatssteun hangt in deze casus af van twee vragen. Ten eerste of er sprake is van
beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. De tweede of er sprake is van een selectief
voordeel. De rechtbank oordeelde, net als GS, dat beide het geval zouden zijn indien de gevraagde subsidie
zou worden verleend, zodat sprake is van staatssteun. Daarmee was voor de rechtbank de zaak klaar. De
Afdeling oordeelt dat de rechtbank GS ten onrechte heeft gevolgd in zijn standpunt dat financiering van het
project het handelsverkeer tussen de lidstaten zonder meer zal beïnvloeden. Voor wat betreft de vraag of er
sprake is van een selectief voordeel was het standpunt van Ridderstee dat er geen sprake is van selectief
voordeel omdat het ging om publieke voorzieningen, waarvan iedereen gebruik kan maken, en bovendien
verzekerd was dat er geen ‘spill over’ effect was; dat wil zeggen dat het geld dat aan de publieke
voorzieningen wordt besteed niet wordt gebruikt voor commerciële activiteiten van Ridderstee. Gelet daarop
oordeelt de Afdeling dat de besluitvorming onzorgvuldig is geweest omdat GS niet van de informele
procedure, zoals neergelegd in de door Commissie vastgestelde Gedragscode voor een goed verloop van
de staatssteunprocedures (2009/0 136/04), gebruik heeft gemaakt om de Commissie te benaderen. Omdat
Ridderstee heeft verklaard zich neer te leggen bij een oordeel van de Commissie, is er, volgens de Afdeling
geen reden om het geschil definitief te beslechten.
6. Over de vraag of het oordeel van de Afdeling ten aanzien van de staatssteunbeoordeling in alle opzichten
juist is heeft N. Saanen zich al kritisch uitgelaten (N. Saanen, De uitspraak Ridderstee Holiday: een drieluik
van selectiviteit, handelsverkeer en zorgvuldigheid, NTER 2013, p. 240 e.v.). Ook Steyger is kritisch (E.
Steyger, Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie, SEW2O14, p. 74). Kern van de kritiek is dat de
Afdeling ten aanzien van het selectiviteitscriterium uitsluitend de niet-discriminatoire toegang van de
voorzieningen heeft beoordeeld vanuit de redenering dat wanneer infrastructuur voor alle potentiële
gebruikers gelijk en zonder discriminatie toegankelijk is, er geen sprake is van staatssteun. Er moet evenwel
een verschil gemaakt worden tussen aanlegger van de infrastructuur en de gebruiker. Als de aanlegger na
een procedure van aanbesteding is geselecteerd om de openbare voorziening aan te leggen, is er geen
sprake van selectief voordeel. Dat laatste heeft de Afdeling niet meegewogen. Ten aanzien van de
tussenstaatse handel had de Afdeling moeten beoordelen wat het bedieningsbereik of aantrekkingsgebied
van het recreatiepark was, waarbij bepaald had moeten worden wat ongeveer het aandeel buitenlandse
toeristen is dat gebruikmaakt van het recreatiepark. De kritiek op de staatssteunbeoordeling is niet geheel
onterecht, maar— in de woorden van Hessel (B. Hessel, Gst. 2013/1 00 )
het probleem met het
staatssteunrecht is dat de Commissie en het Hof van Justitie de begrippen zo ruim en soms exotisch
uitleggen, dat dat voor normale mensen niet meet te begrijpen is. Ik ben het daarom eens met de Afdeling
dat in dit geval GS de subsidie niet mocht weigeren voordat GS de Commissie heeft benaderd. In de eerste
plaats is het niet evident dat de gevraagde subsidie zou leiden tot staatssteun. In de tweede plaats brengt de
eis van een zorgvuldige besluitvorming naar mijn mening met zich dat het bestuursorgaan de steun
vervolgens meldt zodat de Commissie kan beoordelen of de steun verenigbaar is. Dan kan de subsidie ook
worden verleend.
—

7. Voordat een bestuursorgaan subsidie wil verlenen, zal het
mijns inziens
beleidsmatig moeten
beoordelen voor welke activiteiten het een subsidieregeling wil openstellen. Vervolgens moet het beoordelen
of deze subsidie staatssteun in kan houden. En, als laatste, als het tot het oordeel komt dat de subsidie
staatssteun kan inhouden, moet het de regeling aanmelden en de Commissie overtuigen dat de steun in
overeenstemming is met het VWEU. Een weigeringsgrond inhoudende dat subsidie altijd wordt geweigerd
als sprake is van staatssteun, krijgt anders het karakter van een troefkaart die het bestuursorgaan te pas en
te onpas kan gebruiken indien het de subsidie verlening niet meer wenselijk acht of het geld op is. Of dat in
deze zaak ook zo is geweest, valt uit de uitspraak niet af te leiden, maar het feit dat het Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg (een Gemeenschappelijke Regeling waarin de Provincie Zuid-Holland zelf ook
deelneemt) zelf ook een aanvraag onder dezelfde subsidieregeling heeft gedaan, die heeft geleid tot een
—

—
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Wob procedure van Ridderstee (ABRvS 5december2012, AB2013/87, mnt. S.H. van den Ende) doet
vermoeden dat er meer aan de hand is.
8. Het zou voor wat betreft de weigeringsgronden overigens prettig zijn indien de wetgever nu snel
voortgang maakt met het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun f Kamerstukken 1I2007/08, 31 418), dat
al sinds 2007 bij de Tweede Kamer ligt ter behandeling. In dat wetsvoorstel is een artikel opgenomen dat
aan artikel 4:35 Awb een weigeringsgrond toevoegt in het geval de Commissie met toepassing van artikel
108, tweede lid, VWEU heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt. Geschillen als de onderhavige blijven dan achterwege omdat een bestuursorgaan dan de subsidie
pas kan weigeren als de subsidie is gemeld en onverenigbaar is. Er is dan in elk geval duidelijkheid over het
standpunt van de Commissie. Op zichzelf sluit het wetsvoorstel niet uit dat in een subsdieregeling een
bepaling wordt opgenomen dat een subsidie altijd wordt geweigerd indien sprake is van staatssteun, maar
zoals hiervoor vermeld acht ik een dergelijke regeling niet wenselijk.
9. Ik vind het jammer dat de Afdeling het heeft gelaten bij een vernietiging en de zaak terugzendt naar het
bestuur; zij waagt zich niet aan een zelfstandige toetsing en eigen oordeel of verlening van de gevraagde
subsidie boven de de-minimisgrens aanmeldingsplichtige staatssteun zou opleveren (Vgl. P.C. Adriaanse,
Ex-ante- en ex-posttoezicht op groeps- en de-minimisvrijstellingen in het kader van gemoderniseerd
staatssteunrecht. Een onderzoek naar de rol van de Europese Commissie en overheden en rechters in de
EU-lidstaten, SEW 2013, p. 534). Al in ons preadvies voor de VAR leverden Willemien den Ouden en ik
kritiek op die indirecte benadering (Staatssteun op het grensviak van bestuursrecht, Europees recht en
fiscaal recht, VAR-reeks 134, p. 182 e.v.). In een aantal zaken heeft de Afdeling inmiddels wel zelf een
beoordeling uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de zaak rond vliegveld Eelde heeft de Afdeling zelf vastgesteld dat
sprake was van staatssteun (ABRvS 11juni 2008, AB 2008/371 ). Een andere uitspraak betreft de anti
afhaaksubsidie (ABRvS 25 oktober 2010, AB 2011/3, m.nt. J.R. van Angeren) en ABRvS 3 november 2011,
ECLI:NL:RVS:201 0:B02687 ( sportcomplex Lingewaard), waarin de Afdeling zelf oordeelde dat van
ongeoorloofde staatssteun geen sprake was. Het is niet duidelijk waarom de Afdeling dat hier niet heeft
gedaan. Dat had naar mijn mening makkelijk gekund. Uit de uitspraak blijkt, bijvoorbeeld, dat de Afdeling van
mening is dat er geen sprake is van beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. Als de Afdeling daarvan
overtuigd is wat zou GS dan nog moeten onderzoeken? Aan het selectiviteitscriterium wordt dan niet
toegekomen.
10. Daarbij verdient aandacht dat de bestuursrechter zelf ook mogelijkheden heeft om via de Europese
instellingen meer duidelijkheid te krijgen. Als de bestuursrechter zelf niet wil of kan beoordelen of sprake is
van staatssteun zou hij prejudiciële vragen kunnen stellen, of de Commissie kunnen benaderen. Een nadeel
van een prejudiciële procedure kan zijn dat deze lang duurt. Het alternatief is dan het benaderen van de
Commissie, zoals het College van Beroep voor het bedrijfsleven al vaker heeft gedaan (zie bijv. CBb 14
december 2006, AB2007/138 en CBb 7 oktober 2007, AB2008/68, m.nt. W. den Ouden en P.C.
Adriaanse). De Commissie heeft in 2009 voor dit overleg een mededeling opgesteld (Mededeling van de
Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties (2009/C
85/01 )). De Mededeling verwijst expliciet naar vaste jurisprudentie dat de nationale rechter mag beoordelen
of een maatregel staatssteun oplevert. Dat mag alleen niet indien de Commissie al tot het voorlopig oordeel
is gekomen dat sprake is van staatssteun en heeft besloten tot inleiding van de formele
onderzoeksprocedure (HvJ EU 21 november 2013, AB2014/113, m.nt. A. J. Metselaar). Randnummer9l,
onder a, van de Mededeling bepaalt uitdrukkelijk dat bij de Commissie advies kan worden ingewonnen over
de vraag of een bepaalde maatregel als steun moet worden aangemerkt. Er is zelfs een apart emailadres
hiervoor beschikbaar (ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu). Overigens opperden Paul Adriaanse en ik dat
het goed zou zijn om in de Awb een regeling op te nemen voor vragen van bestuursrechters aan de
Commissie (J.R. van Angeren en P.C. Adriaanse, De Awb en staatssteunvragen, in: Bestuursrecht
harmoniseren, p. 683-684).
11. Als de bestuursrechter zelf de regie houdt heeft dat een aantal voordelen. Het kan zelf de vragen
formuleren die het van belang acht, partijen kunnen in een rechterlijke procedure reageren op het standpunt
van de Commissie en de bestuursrechter kan zelf in de zaak voorzien. Dat gaat allemaal een stuk sneller
dan de route die nu is gekozen. Nu moet Ridderstee maar afwachten wanneer GS een informeel verzoek
doet bij de Commissie, welke stukken GS overlegt, of zij überhaupt wordt betrokken bij het verzoek en of zij
gelegenheid heeft haar standpunt uiteen te zetten. Al die tijd blijft het primaire weigeringsbesluit in stand.
Een adviesvraag aan de Commissie levert dus juist tijdwinst op! Vanuit het oogpunt van proceseconomie
heeft het bepaald voordelen als de rechtbanken advies vragen aan de Commissie. Tegen het oordeel van de
rechtbank omtrent staatssteun wordt vaak hoger beroep opengesteld, waarbij weer de centrale vraag is of er
sprake is van staatssteun of niet. Als er een advies van de Commissie beschikbaar is, is over die vraag
eerder duidelijkheid. Het is ook jammer dat de Afdeling in deze uitspraak niet heeft gemotiveerd waarom zij
van de mogelijkheden ingevolge Mededeling 2009/C 85/01 geen gebruik heeft gemaakt. Het zou goed zijn
als de bestuursrechter in staatssteunzaken motiveert waarom hij afziet van gebruikmaking van de
mogelijkheid advies te vragen aan de Commissie. Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat het
dossier dat de rechter heeft, niet alle relevante stukken bevat. Hij zou dan overigens ook ervoor kunnen
kiezen om ingevolge artikel 8:45 Awb inlichtingen te vorderen, alvorens hij advies vraagt aan de Commissie.
Artikel 8:41a Awb verplicht de bestuursrechter om zo mogelijk het geschil definitief te beslechten. Dat artikel
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noopt tot benutting van elke mogelijkheid daartoe, ook in de doorgaans complexe gevallen waarin het
Europese staatssteun een belangrijke rol speelt!
JA. van Angeren

Voetnoten
[*j
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