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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 

van 25 januari 2006 

betreffende de door Nederland ten uitvoer gelegde staatssteun  
ten gunste van AZ en AZ Vastgoed BV 

 

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 88, lid 2, eerste alinea, 

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name 
op artikel 62, lid 1, onder a), 

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand 
hun opmerkingen te maken1, en gezien deze opmerkingen, 

Overwegende hetgeen volgt: 

I. PROCEDURE 

(1) Bij op 26 juni 2002 en 6 februari 2003 geregistreerde brieven ontving de 
Commissie klachten betreffende de door Nederland ten gunste van voetbalclub AZ 
Alkmaar ten uitvoer gelegde staatssteun. Tijdens het inleidende onderzoek van de 
klachten ontving de Commissie aanvullende inlichtingen van de klagers en van de 
Nederlandse autoriteiten. 

(2) Bij brief van 23 juli 2003 heeft de Commissie Nederland in kennis gesteld van haar 
besluit de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten 
aanzien van deze maatregelen. Het besluit van de Commissie om de procedure in te 
leiden is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie2. De 
Commissie heeft de belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen te maken. 

(3) Nederland heeft verzocht om een verlenging van de termijn voor het indienen van 
opmerkingen, hetgeen werd toegestaan. Bij brieven die op 29 oktober en 5 
november 2003 zijn geregistreerd, heeft Nederland op het besluit tot inleiding van 
de procedure geantwoord.  

(4) In december 2003 ontving de Commissie verscheidene brieven met opmerkingen 
van belanghebbenden. De belanghebbenden zonden nadere opmerkingen bij 
brieven die op 9 februari, 6 april en 6 oktober 2004 werden geregistreerd.  

                                                 
1  PB C 266 van 5.11.2003, blz. 8. 
2  PB C 266 van 5.11.2003, blz. 8. 
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(5) In het voorjaar van 2004 ontving de Commissie informatie dat de gemeente 
voornemens was opnieuw over de overeenkomst met AZ en AZ Vastgoed te 
onderhandelen. Daarom verzocht de Commissie de Nederlandse autoriteiten bij 
brief van 3 juni 2004 om nadere inlichtingen, op welk verzoek de Nederlandse 
autoriteiten bij brief van 5 juli 2004 antwoordden. De Nederlandse autoriteiten 
antwoordden dat de gemeente, AZ en AZ Vastgoed inderdaad overwogen een 
nieuwe overeenkomst te sluiten. Voorts herhaalden zij dat, door de beslissing tot 
schorsing van het Gerechtshof te Amsterdam3, de overeenkomst niet ten uitvoer 
kon worden gelegd. De Nederlandse autoriteiten hebben bij een op 5 november 
2004 geregistreerde brief nadere inlichtingen verstrekt, waarin werd bevestigd dat 
een nieuwe overeenkomst tussen de partijen was gesloten en dat de vorige 
overeenkomst was ontbonden. 

II. BESCHRIJVING 

(6) De gemeente Alkmaar heeft op 7 december 2001 een overeenkomst gesloten met 
Stichting AZ en AZ Vastgoed BV (hierna, onderscheidenlijk, "AZ" en "AZ 
Vastgoed" genoemd) betreffende een nieuwe locatie voor het voetbalstadion. Deze 
overeenkomst tussen Alkmaar enerzijds en AZ en AZ Vastgoed anderzijds betrof 
vier transacties in verband met de verkoop van diverse percelen grond. 

(7) Volgens de Nederlandse autoriteiten werden twee percelen verkocht aan AZ en AZ 
Vastgoed voor de bouw van een nieuw stadion, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. 
De gemeente Alkmaar heeft de grond waarop het huidige stadion is gebouwd, aan 
AZ verkocht. AZ en AZ Vastgoed zouden het oude stadion afbreken, de grond 
ontwikkelen en 150 appartementen bouwen. Tot slot werd ook een perceel grond 
aan AZ verkocht voor de bouw van trainingsvoorzieningen. De overeenkomst 
houdt voor de kopers van de grond verplichtingen in. Er moet een bepaalde 
infrastructuur door AZ en AZ Vastgoed worden aangelegd en onderhouden.  

(8) In juli 2003 besloot de Commissie de procedure in te leiden; indien de 
overeenkomst immers staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag vormde, viel te betwijfelen of de steun aan AZ en AZ Vastgoed met het 
EG-Verdrag verenigbaar was.  

(9) Omdat het Gerechtshof te Amsterdam in april 2004 de schorsing van de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst heeft gelast, is de grond nooit overgedragen 
ingevolge de overeenkomst van 7 december 2001. 

(10) In november 2004 hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie evenwel 
meegedeeld dat de op 7 december 2001 tussen de gemeente Alkmaar en AZ en AZ 
Vastgoed gesloten overeenkomst was ontbonden.  

(11) Volgens Nederland werden nieuwe onderhandelingen gevoerd en had voor de 
percelen een taxatie door een onafhankelijke deskundige plaatsgevonden, in 
overeenstemming met de Mededeling van de Commissie betreffende 
staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare 
instanties4. Na deze taxatie werd een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en 
Egedi BV (de rechtsopvolgster van AZ Vastgoed) gesloten.  

                                                 
3 Gerechtshof Amsterdam, 1.4.2004, LJN: AO6912, 206/03 KG (www.rechtspraak.nl). 
4 PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3. 

http://www.rechtspraak.nl/
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(12) Bijgevolg is de overeenkomst ten aanzien waarvan het onderzoek liep, ontbonden, 
zodat de formele onderzoekprocedure zonder voorwerp is geraakt. De formele 
onderzoekprocedure dient daarom te worden beëindigd. 

III. CONCLUSIE 

(13) Daar de overeenkomst ten aanzien waarvan de formele onderzoekprocedure liep, is 
ontbonden, is het onderzoek zonder voorwerp geraakt. 

(14) Mitsdien dient de formele onderzoekprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-
Verdrag ten aanzien van bovengenoemde overeenkomst tussen, enerzijds, de 
gemeente Alkmaar en, anderzijds, AZ en AZ Vastgoed te worden beëindigd. 

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: 

Artikel 1 

De formele onderzoekprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag die op 23 juli 
2003 ten aanzien van AZ en AZ Vastgoed is ingeleid, wordt beëindigd. 

Artikel 2 

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 
 

Voor de Commissie 
 
 
 

Neelie Kroes 
Lid van de Commissie 

___________________________________________________________________ 
Mededeling 
Wanneer deze beschikking vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Wanneer de Commissie binnen de vastgestelde 
termijn geen met redenen omkleed verzoek ontvangt, neemt zij aan dat u ermee instemt dat deze 
beschikking in haar geheel wordt gepubliceerd. Dit verzoek dat moet aangeven welke gegevens 
vertrouwelijk zijn, dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 

 
Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat Staatssteun II 
BE-1049 Brussel. 

Fax-nr.: +32 2 296 12 42 
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