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Volleyball Omniworld Almere 
 
 
Excellentie, 
 

1 PROCEDURE 
 
Bij brief van 2 november 2004, welke op 11 november 2004 werd ingeschreven, meldden de 
Nederlandse autoriteiten maatregelen aan ten behoeve van de Basketballclub en de 
Volleyballclub Omniworld Almere. 
 
Bij brief van 24 februari 2005, welke op 25 februari 2005 werd ingeschreven, beantwoordden 
de Nederlandse autoriteiten het verzoek om aanvullende inlichtingen van de Commissie van 
17 januari 2005. 
 
De aanmelding betreft een aantal maatregelen, waarvan twee reeds ten uitvoer zijn gelegd. 
Deze twee maatregelen, betreffende de verkoop van de sportclubs en het dekken van de 
verliezen daarvan, zijn geregistreerd onder nr. NN 33/05 en zijn het voorwerp van een 
afzonderlijke procedure. 
 

2 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN 
 
De Nederlandse autoriteiten hebben de maatregelen bij de Commissie aangemeld, waarbij zij 
stelden dat deze maatregelen geen staatssteun vormen. 
 

2.1 VERHUUR VAN DE SPORTHAL 
De gemeente Almere is voornemens de nieuwe "topsporthal" (die thans in aanbouw is) te 
verhuren aan de professionele clubs Basketball Omniworld Almere en Volleyball Omniworld 
Almere. 
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Geraamd wordt dat de bovengenoemde professionele clubs de sporthal voor slechts 30% (in 
tijd uitgedrukt) zullen gebruiken. De overige capaciteit zal worden gebruikt voor breedtesport, 
scholen (die derhalve geen eigen sporthal behoeven te bouwen) en voor verschillende 
evenementen en activiteiten zoals shows, bijeenkomsten en beurzen. 
 
Alle gebruikers, inclusief de professionele clubs, zullen 43,20 EUR per uur betalen om de hal 
van 1 400 m² te kunnen gebruiken. Bij evenementen wordt de prijs met de organisator 
overeengekomen; deze mag evenwel niet lager zijn dan 43,20 EUR per uur. 
 
De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie in kennis gesteld van de marktprijzen in 
Nederland voor de huur van soortgelijke locaties. Deze bedragen gemiddeld 34,38 EUR per 
uur. 

2.2 PRESTATIECONTRACTEN 
Vanaf 2006 is de gemeente Almere voornemens met de twee sportclubs prestatiecontracten te 
sluiten. Op basis van deze contracten zullen de clubs diensten verlenen op het gebied van 
opleidingen, sportstimulering, breedtesportactiviteiten en "citymarketing". Deze 
prestatiecontracten zullen met elk van beide clubs voor vijf jaar worden gesloten voor 
maximaal 215 000 EUR per sporttak per jaar, afhankelijk van de omvang van de 
dienstverlening. De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de contracten 
marktconform zijn en dat zij op zodanige wijze zijn opgesteld dat overcompensatie is 
uitgesloten. 

3 BEOORDELING VAN DE MAATREGELEN 
Overeenkomstig artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn, behoudens de afwijkingen waarin 
het Verdrag voorziet, 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 gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten 
ongunstig beïnvloedt. 

3.1 VERHUUR VAN DE SPORTHAL 
 
Een maatregel vormt steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag indien de 
ontvanger van de steun een voordeel wordt toegekend dat hij onder normale omstandigheden 
niet zou hebben gekregen. Het begrip "toegekende steun" impliceert derhalve dat de 
ontvanger wordt bevoordeeld. In het onderhavige geval is de prijs die de clubs zullen betalen 
voor de huur van de hal echter zelfs iets hoger dan de gemiddelde marktprijs voor 
vergelijkbare faciliteiten in Nederland. 
Bovendien is het begunstigen van bepaalde ondernemingen (selectiviteit van de steun) een 
essentiële voorwaarde voor de toepassing van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. In het 
onderhavige geval zullen de twee clubs evenwel geen eigenaar zijn van de sporthal, die 
immers openbaar eigendom is. Zij krijgen slechts het recht deze voor maximaal 30% van de 
capaciteit te gebruiken. De overige capaciteit zal worden gebruikt voor verschillende 
activiteiten en gebruikers en zal in beginsel voor dezelfde vergoeding worden verhuurd als die 
welke door de sportclubs wordt betaald. Onder dergelijke omstandigheden vormt de verhuur 
van de faciliteit geen staatssteun en valt deze niet onder de voorschriften van het EG-Verdrag 
inzake staatssteun. 
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3.2 PRESTATIECONTRACTEN 
 
Een maatregel vormt steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag indien de 
ontvanger ervan een voordeel ontvangt dat hij onder normale omstandigheden niet zou 
hebben verkregen. Het begrip "toegekende steun" impliceert derhalve dat de ontvanger van de 
steun een voordeel heeft verkregen. Wanneer door de overheid middelen worden toegekend in 
ruil voor aan de overheid verleende diensten is er geen sprake van een voordeel en vormt dit 
geen staatssteun, tenzij een te hoge vergoeding voor dergelijke diensten wordt betaald. 
 
In het onderhavige geval hebben de Nederlandse autoriteiten bevestigd dat de contracten 
marktconform zijn en dat overcompensatie is uitgesloten. 
 
De prestatiecontracten omvatten louter het verlenen van diensten aan de gemeente Almere 
tegen een passende, marktconforme vergoeding. In deze specifieke omstandigheden vormen 
de prestatiecontracten derhalve geen staatssteun en vallen zij niet onder de voorschriften van 
het EG-Verdrag op het gebied van staatssteun. 
 
3.3 CONCLUSIE 
 
De Commissie stelt derhalve vast dat de verhuur van de sporthal aan, en de voorgenomen 
prestatiecontracten met de professionele clubs Basketball Omniworld Almere en Volleyball 
Omniworld Almere geen staatssteun vormen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag. 

4. BESLUIT 
 
De Commissie heeft besloten dat de maatregelen geen staatssteun vormen. 

 
Indien deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen worden bekendgemaakt, 
wordt hij verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van 
dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen 
met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en 
bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de 
internetsite: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Dit verzoekt dient 
bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 
 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat Overheidssteun II 
Wetstraat, 200 
B-1049 Brussel 

Faxnr.: +32 2 2969580 
 
Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 
 

 
Neelie KROES 

Lid van de Commissie 


