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1. DE PROCEDURE 

(1) Op 14 november 2012 hebben de Belgische autoriteiten de verlenging en de 
wijziging van de bovenvermelde steunregeling aangemeld. Op 22 december 2012, 
18 januari 2013, 14 en 16 mei 2013, 25 juli 2013 en 25 september 2013 zijn 
aanvullende gegevens verstrekt. 

(2) Daarnaast heeft de Commissie op 15 januari 2013 en 12 februari 2013 twee 
klachten ontvangen van producenten van biobrandstoffen die van mening zijn dat 
de verlenging van de steunregeling onverenigbaar is met de interne markt. De 
niet-vertrouwelijke versies van deze klachten zijn voor een reactie aan België 
doorgezonden. België heeft zijn opmerkingen bij schrijven van 4 maart 2013 
ingediend. 
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e brengen. 

                                                 

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

2.1. De bestaande steunregeling N 334/2005 

(3) In juni 2005 hebben de Belgische autoriteiten een steunregeling aangemeld 
waarbij een verlaging van het accijnstarief wordt verleend voor bepaalde 
hoeveelheden biobrandstoffen die afkomstig zijn van productie-eenheden die 
moeten worden erkend door de Administratie der Douane en Accijnzen na een in 
het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte tenderprocedure. Deze 
steunregeling is geregistreerd onder referentienummer N 334/2005 en is 
goedgekeurd bij besluit van de Commissie van 23 december 2005. De regeling 
had aanvankelijk een looptijd van zes jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding 
van de regeling, d.w.z. tot en met 30 september 2013. Gedurende deze periode 
mocht elke erkende productie-eenheid een haar toegewezen hoeveelheid 
biobrandstoffen uitslaan tot verbruik in België met een verlaagd accijnstarief. 
Doel van steunregeling N 334/2005 was de bescherming van het milieu door het 
op de markt brengen van biobrandstoffen aan te moedigen via een 
accijnsverlaging. Het is één van de instrumenten die zijn ingevoerd om België in 
staat te stellen zijn doelstellingen op het vlak van het aandeel biobrandstoffen op 
de brandstofmarkt te halen.  

2.2. Doelstelling van de gewijzigde steunregeling 

(4) Om de productie en de verkoop van biobrandstoffen te bevorderen, heeft België 
een verplichting ingesteld om biobrandstoffen op de markt te brengen. Deze 
verplichting is ingesteld door de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot 
bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele 
motorbrandstoffen1 (hierna "de wet van 22 juli 2009" genoemd) en is vervolgens 
gewijzigd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes 
duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die 
jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten2 (hierna "de wet van 
17 juli 2013" genoemd). Deze wet verplicht de ondernemingen die brandstoffen 
tot verbruik op de Belgische markt uitslaan, ook een bepaald percentage 
duurzame biobrandstoffen in de zin van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen3 op de markt t

(5) Naast deze verplichting om minimale volumes duurzame biobrandstoffen tot 
verbruik uit te slaan, wil België het op de markt brengen van bijzonder duurzame 
biobrandstoffen bevorderen, hetgeen de markt zonder steun niet zou tot stand 
brengen, zelfs indien er een verplichting tot het op de markt brengen zou bestaan, 
en die een niveau van milieubescherming oplevert dat duidelijk hoger is dan 
hetgeen resulteert uit de minimale verplichting om brandstof tot verbruik uit te 
slaan die in de wet van 17 juli 2013 is vastgesteld en uit de duurzaamheidscriteria 
die in Richtlijn 2009/28/EG zijn vastgesteld4. Met het oog op het bevorderen van 
bijzonder duurzame biobrandstoffen wil België in de loop van 2014 een nieuwe 
steunregeling opzetten. Deze nieuwe steunregeling zal uiteraard moeten voldoen 

1  Belgisch Staatsblad van 3.8.2009, blz. 51920. 
2  Belgisch Staatsblad van 26.7.2013, blz. 47239. 
3  PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16. 
4  In artikel 17, leden 1 tot en met 8, van Richtlijn 2009/28/EG zijn de eisen inzake de duurzaamheid van 

biobrandstoffen en de voorwaarden inzake non-discriminatie geformuleerd. 
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aan Richtlijn 2009/28/EG en de regels inzake staatssteun die op dat moment van 
toepassing zijn. De steun zal worden toegekend in de vorm van een 
accijnsverlaging die zal worden toegekend aan ondernemingen die via een 
tenderprocedure zullen worden geselecteerd. Deze ondernemingen zullen moeten 
aantonen dat zij niet alleen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van 
Richtlijn 2009/28/EG, maar ook dat zij duidelijk veel verder gaan dan die criteria. 

(6) Deze regeling zal vóór eind 2013 afzonderlijk bij de Commissie worden 
aangemeld.  

(7) Tegelijk willen de Belgische autoriteiten de bestaande regeling voor een beperkte 
periode verlengen, om de uitfasering van deze regeling te kunnen organiseren en 
het opzetten van de nieuwe regeling te kunnen voorbereiden. Met deze uitfasering 
moet kunnen worden voorkomen dat de markt wordt gedestabiliseerd, dat het 
duurzame karakter van de op de markt gebrachte biobrandstoffen ondertussen 
plots afneemt en dat de prijzen aan de pomp plots stijgen. 

(8) In dit verband verklaart België dat dankzij de in 2006 georganiseerde 
tenderprocedures producenten van biobrandstoffen met elkaar konden 
concurreren en producenten konden worden geselecteerd van wie de producten 
voldoen aan strengere eisen dan die van Richtlijn 2009/28/EG, aangezien de 
selectie in 2006 gebaseerd was op criteria die ertoe strekken zo duurzaam 
mogelijke biobrandstoffen te selecteren. Aangezien de geselecteerde 
biobrandstoffen moeten voldoen aan strengere eisen dan die welke uit artikel 17, 
leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 2009/28/EG voortvloeien (in termen van CO2-
balans, gebruik van pesticiden en meststoffen en energie-efficiëntie van de 
installatie) en er bovendien garanties inzake productie en bevoorradingszekerheid 
moeten zijn, brengt de productie van deze brandstoffen ook productiekosten mee 
die boven het marktgemiddelde liggen. Zonder steun zouden zij niet in de handel 
kunnen worden gebracht. Teneinde een al te grote vermindering van de 
milieukwaliteit van de op de Belgische markt aangeboden biobrandstoffen te 
voorkomen en tegelijk te voorkomen dat prijzen voor biobrandstoffen aan de 
pomp op de Belgische markt plots gaan stijgen, wil België de in 2005 aangemelde 
regeling verlengen voor een overgangsperiode van 12 maanden. Tijdens de 
uitfasering zijn aan de regeling echter wel bepaalde voorwaarden verbonden. In 
de eerste plaats is verlenging slechts mogelijk voor zover de in 2006/2007 totale 
toegewezen quota nog niet zijn uitgeput. Ten tweede zullen voor de quota 
jaarlijkse plafonds blijven gelden. Ten slotte zal de hoeveelheid voor de 
belastingverlaging in aanmerking komende biobrandstoffen volgens de hieronder 
beschreven voorwaarden worden beperkt tot maximaal 50% van de hoeveelheden 
op de markt gebrachte biobrandstoffen.  

(9) Voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2013 zal het systeem dat 
in het kader van steunmaatregel N 334/2005 is opgezet, behouden blijven, zodat 
de voor de uitvoering van de tweede fase van de uitfasering noodzakelijke 
wetteksten kunnen worden uitgewerkt. 

(10) De tweede fase van de uitfasering zal de periode van 1 december 2013 tot en met 
30 september 2014 bestrijken. Bovendien zal het rechtskader voor deze fase 
worden gewijzigd, om te garanderen dat de voor een belastingverlaging in 
aanmerking komende quota niet méér dan 50% uitmaken van de op de markt 
gebrachte hoeveelheden bio-ethanol en biodiesel (FAME). Concreet gezien zal 
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deze beperking van de voor een belastingverlaging in aanmerking komende 
hoeveelheden als volgt worden georganiseerd. 

(11) Sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 geldt een verplichting om 
een minimumvolume van 6% FAME (ten opzichte van de hoeveelheid diesel) op 
de markt te brengen en is er een nieuwe norm op basis waarvan 7% FAME in 
diesel mag worden bijgemengd. In 2012 is ongeveer 7 miljard liter diesel tot 
verbruik uitgeslagen. Uitgaande van een bijmenging van 6,5% FAME, geeft dit 
een hoeveelheid van ongeveer 450 000 000 liter FAME (over een periode van een 
jaar). Slechts de helft van deze hoeveelheid (225 000 000 liter) zal de 
belastingverlaging kunnen genieten. Het voor het verlaagde tarief in aanmerking 
komende bijmengingspercentage zal dan op 3,25% worden teruggebracht. 
Teneinde te garanderen dat de voor een belastingverlaging in aanmerking 
komende hoeveelheden gedurende de hele overgangsfase van 12 maanden niet 
meer dan 50% uitmaken van de op de markt gebrachte hoeveelheden bio-ethanol 
en FAME, hebben de Belgische autoriteiten voorts aangegeven dat het voor een 
belastingverlaging in aanmerking komende percentage FAME in de periode van 1 
december 2013 tot en met 30 september 2014 hetzij progressief zal worden 
verlaagd, hetzij vanaf het begin zal worden vastgesteld op minder dan 3,25%, 
teneinde in het tweede deel van de overgangsfase een marktopening van 56,7% te 
garanderen. 

(12) Wat bio-ethanol betreft, zijn er twee producten, namelijk benzine E5 en 
benzine E10. Aangezien benzine E10 een nieuw product is in België (dat nog niet 
beschikbaar is), zijn de hoeveelheden van dit product die tussen 1 december 2013 
en 30 september 2014 tot verbruik zullen worden uitgeslagen, moeilijk te 
voorspellen. Daarom overwegen de Belgische autoriteiten om de 
belastingverlaging voor bio-ethanol te beperken tot de helft van de volumes die 
nodig zijn om te voldoen aan de verplichting om een minimumvolume bio-
ethanol in benzine E5 van 4% op de markt te brengen. Bijgevolg zal slechts de 
helft van de 4% in benzine E5 bij te mengen bio-ethanol in aanmerking komen 
voor een verlaagd tarief. Op basis van een verbruik van 90 miljoen liter bio-
ethanol in 2012 gaat België ervan uit dat 36 miljoen liter voor een 
belastingverlaging in aanmerking zal komen (over een periode van een jaar). 

(13) Deze tweede fase van de uitfasering zal ook worden benut om de nieuwe in punt 
5 van het onderhavige besluit vermelde regeling in te voeren en een nieuwe 
tenderprocedure te organiseren. Rekening houdende met de tijd die nodig is voor 
een aanmeldingsprocedure, denken de Belgische autoriteiten, indien de nieuwe 
regeling door de Commissie wordt goedgekeurd, de nieuwe tenderprocedure in de 
loop van april 2014 te kunnen uitschrijven. 

2.3. De verplichting tot het op de markt brengen van duurzame 
biobrandstoffen 

(14) In artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 is bepaald dat elke onderneming die 
benzine E5, benzine E10 en/of diesel uitslaat tot verbruik, moet garanderen en 
bewijzen dat de volumes die in de loop van het kalenderjaar tot verbruik worden 
uitgeslagen, ten minste een nominaal volume duurzame biobrandstoffen bevatten. 
Biobrandstof geldt als duurzaam indien deze is opgenomen in bijlage III bij 
Richtlijn 2009/28/EG en voldoet aan de duurzaamheidscriteria die zijn opgelegd 
bij koninklijk besluit van 26 november 2011. Met dit koninklijk besluit zijn de 
duurzaamheidscriteria van artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG in Belgisch recht 
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omgezet. Het minimaal vereiste nominale volume komt overeen: met 6% voor 
FAME (hetgeen overeenstemt met de norm NBN EN 590 min 1 (één) eenheid), 
met 4% voor benzine E5 en 9% voor benzine E10 (hetgeen overeenstemt met de 
norm NBN EN 228 min 1 (één) eenheid). Voor benzine kan het volume worden 
bereikt in de vorm van zuivere bio-ethanol of in de vorm van bio-ETBE. 
Bovendien kunnen de betrokken volumes FAME en bio-ethanol gedeeltelijk 
worden vervangen door biobrandstoffen van categorie B of C die gelijkwaardig 
zijn aan 1,5% FAME of bio-ethanol, zuiver of in de vorm van bio-ETBE. Een 
duurzame biobrandstof van categorie B is een duurzame biobrandstof waarvoor 
nog geen Europese of Belgische norm bestaat maar waarvan het gebruik door de 
minister wordt toegestaan, terwijl een duurzame biobrandstof van categorie C een 
duurzame biobrandstof van categorie A of B is en waarvan het reële volume 
vermenigvuldigd mag worden met een correctiefactor FC, bepaald volgens de 
nadere regels vastgelegd door de minister, om het nominale volume ervan te 
berekenen. Door het gebruik van biobrandstoffen van categorie B of C toe te 
staan, biedt de wet de mogelijkheid om conventionele biobrandstoffen te 
vervangen door nieuwe soorten biobrandstoffen (de zogeheten biobrandstoffen 
van de tweede of derde generatie, die worden geproduceerd uit plantendelen die 
niet in de voedselketen worden gebruikt, of uit afvalstoffen). Bovendien kunnen 
zo bepaalde soorten biobrandstoffen in de aangifte worden opgenomen met een 
correctiefactor van meer dan één, hetgeen het gebruik van uit afvalstoffen 
geproduceerde biobrandstoffen bevordert. 

2.4. Nationale rechtsgrondslag en duur van de steunregeling 

(15) De nationale rechtsgrondslag van de aangemelde steunregeling is de wet van 10 
juni 2006 betreffende de biobrandstoffen ("Wet op de biobrandstoffen") en artikel 
419 van de programmawet van 27 december 2004, alsmede de daarmee 
samenhangende koninklijke besluiten, zoals gewijzigd volgens de in het 
onderhavige besluit beschreven beginselen. 

2.5. Biobrandstoffen waarvoor de verlaging geldt  

(16) De onder de aangemelde steunregeling vallende biobrandstoffen zijn bio-ethanol 
van de GN-code 2207 10 00 met een alcohol-volumegehalte van ten minste 99% 
vol, zuiver of in de vorm van ETBE van de GN-code 2909 19 00, en biodiesel 
(FAME) van de GN-code 3824 90 99. De Belgische autoriteiten hebben overigens 
gepreciseerd dat ethanol moet worden gedenatureerd onder toezicht van de 
belastingautoriteiten alvorens als biobrandstof tot verbruik te mogen worden 
uitgeslagen. 

2.6. Vorm en bedrag van de steun 

(17) De verlaging van het accijnstarief voor bio-ethanol en biodiesel wordt toegekend 
in de vorm van een verlaging van het accijnstarief dat geldt voor mengsels 
bestaande uit fossiele/hernieuwbare brandstoffen ten opzichte van het tarief dat 
geldt voor volledig fossiele brandstoffen die worden vervangen door 
biobrandstoffen. De betrokken fossiele brandstoffen zijn ongelode benzine van de 
GN-code 2710 11 49 met een laag gehalte aan zwavel en aromatische 
verbindingen, of van de GN-codes 2710 11 41 en 2710 11 45, en gasolie van de 
GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg. Bio-
ethanol vervangt laagzwavelige benzine, terwijl laagzwavelige gasolie wordt 
vervangen door biodiesel. 
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(18) De zogenaamde "bijzondere" accijns op brandstoffen van de hierboven vermelde 
soort is voor 2013 als volgt vastgesteld5: 

Benzine (EUR/1 000 liter): 
Fossiel: 339,5238 

Aangevuld met minstens 7% vol bio-ethanol6: 296,5739 

Gasolie (EUR/1 000 liter): 
Fossiel: 214,4996 

Aangevuld met minstens 5% vol FAME 193,1152 

(19) De door de Belgische autoriteiten aangemelde accijnstarieven resulteren in een 
initiële verlaging van 613,57 EUR per 1 000 liter bio-ethanol en van 427,688 
EUR per 1 000 liter biodiesel, volgens onderstaande berekeningen: 

 Benzine Gasolie 

a) Bijzondere accijns per 1 000 liter fossiel 339,524 214,5

b) Bijzondere accijns per 1 000 liter vermengd 296,574 193,115

c) Verlaging per 1 000 liter vermengd (= a - b) 42,949 21,3844

d) Aantal liter biobrandstof per 1 000 liter vermengd 70 50

e) Verlaging per liter biobrandstof (= c / d) 0,61357 0,42769

Verlaging per 1 000 liter biobrandstof (= e * 1000) 613,57 427,688

 

(20) De hoeveelheden waarvoor de accijnsverlaging geldt, worden geraamd op 225 
miljoen liter FAME en 36 miljoen liter bio-ethanol over een periode van 12 
maanden. Het steunbedrag, berekend als het product van de accijnsverlaging en 
de hoeveelheden biobrandstoffen die in de loop van de 12 maanden van de 
uitfasering op de markt zouden worden gebracht, wordt geraamd op 22 088 520 
EUR voor bio-ethanol en 96 229 800 EUR voor FAME, d.w.z. ongeveer 120 
miljoen EUR in totaal. 

2.7. Begunstigden 

(21) De steun wordt toegekend in de vorm van een verlaging van het accijnstarief bij 
de inverbruikstelling van bio-ethanol en biodiesel die zijn geproduceerd door 
erkende entiteiten die zijn geselecteerd na een in 2006 in het Publicatieblad van 
de Europese Unie bekendgemaakte oproep tot het indienen van voorstellen voor 

                                                 
5  Zie wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (o.m. de wijziging van artikel 419 van de 

programmawet van 27 december 2004), Belgisch Staatsblad van 1.8.2013, blz. 48270. 
6  Wanneer bio-ethanol in de vorm van ETBE wordt toegevoegd, zal slechts 47% in aanmerking worden 

genomen voor het berekenen van het aan de benzine toegevoegde percentage bio-ethanol, om 
zodoende uit te komen op minstens 7% bio-ethanol, aangezien ETBE voor 47% uit bio-ethanol 
bestaat. 
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bio-ethanol, enerzijds, en biodiesel (FAME), anderzijds (overheidsopdracht 
2006/S 124-132177 resp. 2006/S 124-132164). De erkende ondernemingen zijn 
ondernemingen van elke grootte (grote, middelgrote en kleine ondernemingen).  

(22) De erkende ondernemingen zijn geselecteerd door de Commissie tot erkenning 
van biobrandstoffen7 (hierna "de CABio" genoemd) op basis van een aantal 
selectiecriteria die moeten garanderen, enerzijds, dat de geselecteerde 
ondernemingen bijzonder duurzame biobrandstoffen produceren in termen van 
CO2-balans, gebruik van pesticiden en meststoffen en energie-efficiëntie van de 
productie-eenheid en, anderzijds, dat de geselecteerde ondernemingen in België 
de hoeveelheden kunnen leveren waarvoor zij een aanvraag hebben ingediend, 
tegen zo laag mogelijke productiekosten. Meer bepaald zijn de ondernemingen 
beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

(a) bevoorrading met uit de landbouw afkomstige grondstoffen die werden 
bekomen met gebruikmaking van zo weinig mogelijk meststoffen en 
pesticide; 

(b) de kortste afstand tussen de oogstplaatsen en de productie-eenheid; 
(c) de gunstigste CO2-balans; 
(d) de hoogste energie-efficiëntie van de productie-eenheid; 
(e) de laagste voorziene kostprijs van de biobrandstof, en 
(f) de laagste commerciële verkoopwaarde, bij het op de markt brengen. 

(23) Voor elk van deze criteria hebben de kandidaten een waardering gekregen die hun 
prestaties tot uiting brengt. Deze waardering voor elk van de criteria is per 
kandidaat samengeteld, en op basis van hun totale waardering zijn de kandidaten 
voor bio-ethanol en voor biodiesel gerangschikt in aflopende volgorde van meest 
tot minst performante. De klassementen van de CABio met de producenten van 
bio-ethanol en van biodiesel zijn vervolgens ter goedkeuring aan de Ministerraad 
toegezonden. Voor bio-ethanol is de goedkeuring verleend op 17 oktober 2006, 
voor biodiesel op 21 december 2006. De aankondiging van de gunning van de 
opdracht voor de levering van bio-ethanol is bekendgemaakt op 28 november 
2006. De geselecteerde producenten zijn Biowanze, Alco Bio Fuel en Tate & 
Lyle Europe8. Voor biodiesel is de aankondiging van de gegunde opdracht op 18 
januari 2007 bekendgemaakt. De producenten die zijn aangewezen als erkende 
productie-eenheden voor biodiesel zijn Bioro, Néochim9, Oléon en Proviron 
(hierna tezamen "de erkende ondernemingen" genoemd).  

(24) De aan elke erkende productie-eenheid toegekende hoeveelheden bio-ethanol en 
biodiesel zijn verdeeld over de duur van de steunregeling. Op jaarbasis zijn de 
volgende hoeveelheden (in liter) toegekend10:  

BIO-ETHANOL Biowanze Alco Bio Fuel Tereos Syral  Totaal 

                                                 
7  Deze Commissie tot erkenning van biobrandstoffen (CABio) is opgericht bij koninklijk besluit van 22 

juni 2006 betreffende de werking van de Commissie tot erkenning van biobrandstoffen, Belgisch 
Staatsblad van 23.6.2006, blz. 32218. 

8  Tate & Lyle Europe is thans actief onder de naam Tereos Syral Belgium. 
9  In februari 2012 heeft Néochim het faillissement aangevraagd als gevolg van een liquiditeitstekort. De 

activiteiten zijn thans overgenomen door Biochim, een onderneming die in mei 2012 door Wilmar 
Europe Holdings BV is opgericht.  

10  De quota zijn proportioneel aangepast wanneer het jaar niet volledig is.  
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 126 220 128 91 467 519 32 312 353 250 000 000 

 

BIODIESEL Bioro Biochim Oléon Proviron Totaal 

 164 826 49811 108 314 556 64 046 868 42 812 077 379 999 999 

 

2.8. Beginselen voor de jaarlijkse herziening van de verlaging 

(25) De accijnsverlaging wordt door de Belgische autoriteiten jaarlijks herzien zodat 
de verlaging voor elke biobrandstof niet méér bedraagt dan het verschil tussen, 
enerzijds, de totale kostprijs van de biobrandstof exclusief belastingen, berekend 
op basis van de gemiddelde kosten van het voorafgaande jaar, rekening houdende 
met de laagste energie-inhoud van de biobrandstoffen en, anderzijds, de prijs van 
de overeenkomstige fossiele brandstof op de markt minus belastingen.  

2.9. Productiekosten 

(26) De Belgische autoriteiten hebben de productiekosten (uitgedrukt in 
EUR/1 000 liter) van biobrandstoffen opgegeven die in de onderstaande tabel zijn 
vermeld: 

 

BIO-ETHANOL 2012 

Grondstoffen 63312 

Loonkosten  50 

Afschrijvingskosten kapitaal 5013 

Tussenverwerking 144 

Logistiek 45 

Verkoop nevenproducten -83 

Directe steun14 0 

Productiekosten  789 

Normale kapitaalvergoeding 50 

Subtotaal 839 
Totaal rekening houdende met de energie-

inhoud  
1227 

Prijs van de vervangen fossiele brandstof 613,8 

 
 

BIODIESEL (FAME) 2012 

                                                 
11  Dit komt overeen met 145 541,798 ton (164 826 498 * 0,883/1000).  
12  Berekend op basis van de noteringen van graan, dat de grondstof is waarvan de erkende 

ondernemingen in hoofdzaak gebruikmaken. In 2012 bedroeg de gemiddelde graanprijs 237,95 
EUR/ton (bron: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, dat de maandelijkse gegevens verschaft 
voor de graanmarkt te Brussel). Op basis hiervan is de berekening per 1 000 liter brandstof als volgt: 
237,95 EUR/ton x 2,66 ton/m³.  

13  Op basis van de kapitaalkosten van een installatie van 100 000 m²/jaar: 50 miljoen EUR, af te 
schrijven over 10 jaar.  

14  Er is geen directe steun verleend aan de erkende entiteiten. 
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Grondstoffen15 96116 

Loonkosten17  25 

Afschrijvingskosten kapitaal  1818 

Tussenverwerking 88 

Logistiek 21 

Verkoop nevenproducten -33,8 

Directe steun19 0 
Productiekosten  1 079 

Normale kapitaalvergoeding20 50 

Subtotaal 1 129 

Totaal rekening houdende met de energie-inhoud  1 229 

Prijs van de vervangen fossiele brandstof 649,9 

 
(27) Volgens de Belgische autoriteiten bedragen de marktprijzen voor fossiele 

brandstoffen (minus belastingen) 613,8 EUR/1 000 liter voor benzine (2012) en 
649,9 EUR/1 000 liter voor gasolie (2012). 

2.10. Overige informatie 

(28) De Belgische autoriteiten hebben verklaard dat de steun niet mag worden 
gecumuleerd met steun uit hoofde van andere lokale, regionale, nationale of EU-
regelingen die dezelfde subsidiabele kosten dekken. De installaties voor de 
productie van biobrandstoffen kunnen evenmin investeringssteun krijgen.  

(29) Voorts zal de regeling, wanneer de biobrandstoffen van erkende ondernemingen 
niet overeenstemmen met de in hun dossier tot kandidaatstelling aangegane 
verbintenissen, nog steeds voorzien in een verlaging van de steun naar rato van de 
betrokken hoeveelheden biobrandstoffen. De controle wordt uitgevoerd door de 
CABio op basis van jaarlijkse verslagen die de erkende ondernemingen moeten 
indienen (zie met name artikel 4, lid 5, van de wet op de biobrandstoffen en het 
koninklijk besluit van 9 februari 2011 betreffende de biobrandstoffen21).  

                                                 
15  De referentiegrondstoffen zijn tarwe voor bio-ethanol en geraffineerde koolzaadolie voor biodiesel. De 

kosten worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de marktprijzen. 
16  Berekend op basis van de noteringen van koolzaadolie, dat de grondstof is waarvan de erkende 

ondernemingen in hoofdzaak gebruikmaken. In 2012 bedroeg de gemiddelde prijs 969 EUR/ton 
koolzaadolie 
(http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_
huile.jpg). Op basis hiervan is de berekening per 1 000 liter brandstof als volgt:  
Referentieprijs koolzaadolie: 969 EUR/ton 
Raffinagekosten: 50 EUR/ton  
Omzettingsefficiëntie: 97%  
Totale kosten grondstoffen per 1 000 liter FAME: (969+50) x 0,915 (t/m³)/0,97 = 961 EUR/m³. 

17  De Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat de loonkosten jaarlijks hadden kunnen worden 
geïndexeerd. Niettemin hebben de ondernemingen productiviteitswinst geboekt sinds het begin van de 
productie van biobrandstoffen. Deze productiviteitswinst compenseert de loonsverhogingen. 

18  Op basis van de kapitaalkosten van een installatie van 100 000 m²/jaar: 20 miljoen EUR, afgeschreven 
over 10 jaar en met een dichtheid van 0,89 ton/m³ biodiesel. 

19  Er is geen directe steun verleend aan de erkende entiteiten. 
20  De Belgische autoriteiten hebben de winstmarge die voor elke soort biobrandstof nodig is, op 50 

EUR/1 000 liter geraamd. 
21  Belgisch Staatsblad van 23.2.2011, blz. 12955. 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_huile.jpg
http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/cours_des_oleagineux/coursmondiaux_fichiers/colza_huile.jpg
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(30) Ten slotte wil België artikel 4 van de wet op de biobrandstoffen wijzigen, om een 
procedure uit te werken voor de jaarlijkse controle op de naleving van de eisen 
ten aanzien van artikel 17, leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 2009/28/EG voor 
biobrandstoffen die zijn geproduceerd door erkende ondernemingen. Ingeval van 
niet-naleving zal de voor een defiscalisatie in aanmerking komende hoeveelheid 
waarover de in gebreke gebleven marktdeelnemer beschikt, worden verminderd 
naar rato van de hoeveelheden biobrandstoffen waarvan is erkend dat zij niet 
voldoen aan de eisen van vorengenoemd artikel 17, leden 2 tot en met 6, van 
Richtlijn 2009/28/EG; in de aanname dat de voor een defiscalisatie in aanmerking 
komende hoeveelheid ontoereikend zou zijn om de hoeveelheden als niet-
duurzaam erkende biobrandstoffen te absorberen, zal aan de in gebreke gebleven 
erkende productie-eenheid een financiële sanctie worden opgelegd die wordt 
berekend op basis van de hoeveelheid die niet in mindering kan worden gebracht 
op de hoeveelheid die in aanmerking kan komen voor een defiscalisatie, en die 
gelijk is aan het bedrag van de accijns die potentieel kan worden ontweken. 

3. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

3.1. De vraag of er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, 
van het Verdrag 

(31) Het verbod op staatssteun van artikel 107, lid 1, VWEU betreft 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, voor zover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.  

(32) In het onderhavige geval wordt de verlaging van het accijnstarief door de 
Belgische Staat toegekend en uit staatsmiddelen gefinancierd, aangezien deze 
maatregel in een vermindering van de inkomsten van de Staat resulteert. De 
producenten van bepaalde brandstoffen (namelijk biobrandstoffen) worden door 
de maatregel selectief begunstigd. Bovendien wordt de steun uitsluitend 
toegekend aan ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van de in 2006 
georganiseerde tenderprocedure. Aangezien biobrandstoffen substitueerbaar zijn 
met fossiele brandstoffen, waarvoor een intensief internationaal handelsverkeer 
bestaat, is de bewuste verlaging van dien aard dat zij het handelsverkeer tussen 
lidstaten ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging kan vervalsen. 

(33) De Commissie is bijgevolg van oordeel dat de regeling waarvan de verlenging is 
aangemeld, steun vormt voor de erkende producenten van biobrandstoffen. 

3.2. Rechtmatigheid van de steun 

(34) De Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat de verlenging en de wijziging 
van de regeling pas in werking treden nadat de Europese Commissie toestemming 
heeft gegeven. Wel hebben de Belgische autoriteiten bij koninklijk besluit van 
27 september 2013 (Belgisch Staatsblad van 30.9.2013, blz. 68723) de regeling 
voorlopig verlengd tot en met 30 november 2013, zodat zij hun verplichtingen uit 
hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU niet volledig zijn nagekomen. 
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3.3. Verenigbaarheid van de steun 

3.3.1. Verenigbaarheid van de steun met het milieusteunkader 

(35) Ingevolge artikel 107, lid 3, onder c), VWEU kunnen steunmaatregelen om de 
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 
bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, als verenigbaar met de 
interne markt worden beschouwd mits de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad. Met betrekking tot steun voor de 
productie van biobrandstoffen heeft de Commissie de voorwaarden van artikel 
107, lid 3, onder c), VWEU gepreciseerd in hoofdstuk 3, onderdeel 3.1.6.2 
(exploitatiesteun voor hernieuwbare energiebronnen) en onderdeel 3.2 van de 
richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming22 (hierna "het 
milieusteunkader" genoemd). 

3.3.1.1. Duurzame biobrandstoffen 

(36) Overeenkomstig punt 101 van het milieusteunkader moeten in aanmerking 
komende biobrandstoffen23 duurzaam zijn in de zin van artikel 17 van Richtlijn 
2009/28/EG.  

(37) In hun klacht beklemtonen de klagers dat de in aanmerking komende brandstoffen 
niet duurzaam zijn in de zin van het milieusteunkader, aangezien: a) de wet van 
2006 op de biobrandstoffen die eis niet bevat; b) in de wet van 22 juli 2009 
houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik 
uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen24 ervan wordt uitgegaan dat de door de 
erkende ondernemingen geproduceerde biobrandstoffen duurzaam zijn, zonder 
daarvoor een bewijs te verlangen, en c) het koninklijk besluit van 26 november 
2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen25 een clausule 
bevat die de datum van toepassing van de duurzaamheidsnormen voor de erkende 
ondernemingen uitstelt tot 1 oktober 2013. 

(38) In dat verband wijst de Commissie er in de eerste plaats op dat de Belgische 
autoriteiten hebben aangetoond dat alle erkende ondernemingen duurzame 
biobrandstoffen in de zin van artikel 17, leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 
2009/28/EG produceerden. Alle erkende ondernemingen hebben namelijk de 
duurzaamheid van hun biobrandstofproductie laten certificeren in de zin van 
Richtlijn 2009/28/EG in het kader van een vrijwillig certificeringssysteem dat 
door de Europese Commissie met het oog daarop is erkend26 (2BSvs-certificering 

22  PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1. 
23  Overeenkomstig punt 70, onder 8), van het milieusteunkader moeten biobrandstoffen voldoen aan de 

duurzaamheidscriteria van artikel 15 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen. Sinds de goedkeuring van het 
milieusteunkader is dit voorstel in werking getreden. De duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld in 
artikel 17 van Richtlijn 2009/28/EG. 

24  Belgisch Staatsblad van 3.8.2009, blz. 51920. 
25  Belgisch Staatsblad van 7.12.2011, blz. 71964. 
26  Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 juli 2011 inzake de erkenning van de "Biomass Biofuels 

Sustainability voluntary scheme"-regeling voor het aantonen van de naleving van de 
duurzaamheidscriteria onder Richtlijnen 2009/28/EG en 2009/30/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, PB L 190 van 21.7.2011, blz. 77; Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 juli 2011 
inzake de erkenning van de "International Sustainability and Carbon Certification"-regeling voor het 
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en/of International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) regeling en/of 
REDcert).  

(39) Wat voorts de wet van 22 juli 2009 betreft, wijst de Commissie erop dat deze wet 
niet meer van kracht is en dat de wet van 17 juli 2013 (die de wet van 2009 
vervangt) geen enkel vermoeden ten faveure van de erkende ondernemingen 
bevat. De Commissie merkt ook op dat de ondernemingen, om aan hun 
verplichting inzake het minimale tot verbruik uit te slaan volume biobrandstoffen 
te kunnen voldoen, duurzame biobrandstoffen in de zin van Richtlijn 2009/28/EG 
dienen in te slaan. Indien voor de van erkende ondernemingen afkomstige 
biobrandstoffen niet het bewijs kan worden geleverd dat deze duurzaam zijn in de 
zin van Richtlijn 2009/28/EG, kunnen zij niet in aanmerking worden genomen 
voor de toepassing van de wet van 17 juli 2013.  

(40) Ten slotte tekent de Commissie aan dat, wat de wet op de biobrandstoffen van 
2006 betreft, de Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat in de verlengde 
regeling uitdrukkelijk zal zijn bepaald dat de erkende ondernemingen moeten 
voldoen aan zowel hun uit hun dossier tot kandidaatstelling voortvloeiende 
verplichtingen als aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 
6, van Richtlijn 2009/28/EG, willen zij de accijnsverlaging kunnen genieten. Of 
aan deze verplichtingen wordt voldaan, zal op jaarbasis worden onderzocht door 
de CABio. 

(41) Bovendien hebben de Belgische autoriteiten aangegeven dat, zoals vermeld in 
punt 30 van het onderhavige besluit, in de verlengde regeling zal worden bepaald 
dat de accijnsverlaging voor de betrokken hoeveelheden biobrandstoffen zal 
worden ingetrokken wanneer mocht blijken dat deze hoeveelheden niet voldoen 
aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 6, van 
Richtlijn 2009/28/EG.  

(42) In het licht van het voorgaande concludeert de Commissie dat de Belgische 
autoriteiten hebben aangetoond dat de begunstigden van de aangemelde verlengde 
steunregeling voldoen aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 en 6, 
van Richtlijn 2009/28/EG en bijgevolg van punt 101 van het milieusteunkader.  

(43) Subsidiair merkt de Commissie op dat de Belgische autoriteiten, hoewel de wet 
op de biobrandstoffen was goedgekeurd vóór Richtlijn 2009/28/EG, de productie 
van duurzame biobrandstoffen reeds in 2006 wilden bevorderen. De in 2006 
verrichte selectie was dus gebaseerd op de duurzaamheid van de te produceren 
biobrandstoffen (CO2-balans, gebruik van pesticiden en meststoffen, enz.). De 
ondernemingen die het beste presteren op het vlak van deze criteria, hebben de 
beste waarderingen gekregen. De Belgische autoriteiten hebben in dit verband 
aangegeven dat de verlagingen van de broeikasgasemissies van de verschillende 
kandidaten verder gingen dan de eisen van Richtlijn 2009/28/EG en tussen 50 en 
75% lagen voor de erkende producenten van bio-ethanol en tussen 38 en 52 % 
voor de erkende producenten van biodiesel. Overeenkomstig de wet op de 
biobrandstoffen controleert de CABio jaarlijks of de biobrandstoffen in 

aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria onder Richtlijnen 2009/28/EG en 2009/30/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, PB L 190 van 21.7.2011, blz. 79; Uitvoeringsbesluit van de 
Commissie van 24 juli 2012 inzake de erkenning van de "REDcert"-regeling voor het aantonen van de 
naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, PB L 199 van 26.7.2012, blz. 24. 
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overeenstemming zijn met de in de aanvragen van de geselecteerde kandidaten 
vermelde verbintenissen en verklaringen. Worden de criteria niet nageleefd, dan 
zal, overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 februari 2011 betreffende de 
biobrandstoffen, de beslissing om tot jaarlijkse validatie door de CABio over te 
gaan, slechts gedeeltelijk zijn en kan zij vergezeld gaan van een vermindering van 
het jaarlijkse volume dat in de erkenning werd toegekend. 

3.3.1.2. Marktprijs van de betrokken energiebronnen. 

(44) Overeenkomstig punt 107 en punt 109, onder a), van het milieusteunkader wordt 
de steun toegekend om het verschil tussen de productiekosten van de 
biobrandstoffen en de marktprijs van de betrokken energie te dekken.  

(45) In het geval van biobrandstoffen oordeelt de Commissie dat normaal gesproken 
de marktprijs van fossiele brandstoffen als vergelijkingspunt moet worden 
gehanteerd. Gelet op de in artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 vastgestelde 
verplichtingen om een bepaald percentage FAME en bio-ethanol op de markt te 
brengen, rijst in het onderhavige geval evenwel de vraag of de betrokken 
energiebron de zuiver fossiele brandstof is dan wel de fossiele brandstof die het 
bij de wet van 17 juli 2013 vastgestelde percentage bevat. 

(46) In dit verband merkt de Commissie in de eerste plaats op dat artikel 7 van de wet 
van 17 juli 2013 niet voorziet in de verplichting om duurzame biobrandstoffen in 
elke liter benzine of diesel bij te mengen. De aardoliemaatschappijen zijn slechts 
verplicht jaarlijks een bepaald minimumvolume duurzame biobrandstoffen op de 
markt te brengen. Het gehalte aan biobrandstoffen en aan duurzame brandstoffen 
in het bijzonder dat in België te koop wordt aangeboden, kan dus verschillen per 
liter. Op de Belgische markt wordt met andere woorden nog legaal zuiver fossiele 
benzine op de markt aangeboden.  

(47) De Belgische autoriteiten hebben voorts aangegeven dat voor benzine en diesel 
aan de pomp in België maximumprijzen gelden, aangezien de werkelijke prijs aan 
de pomp wordt bepaald door de concurrentie op de markt tussen de verschillende 
marktdeelnemers. Deze maximumprijzen worden dagelijks herzien door de FOD 
Economie, die elke werkdag de prijs van de eindproducten (benzine, diesel, 
stookolie enz.) per liter af raffinaderij berekent, rekening houdende met de 
ontwikkeling van de internationale prijsnoteringen voor eindproducten (markt 
Rotterdam) en de wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Bij deze 
prijs komt nog een distributiemarge (maximumbedrag in absolute waarde) die alle 
operationele kosten dekt om het product van de raffinaderij tot bij de consument 
te brengen. In deze maximumprijs zijn alleen de kosten van de fossiele 
brandstoffen in aanmerking genomen, en niet de (meer)kosten van de 
biobrandstoffen. 

(48) Op basis van het voorafgaande concludeert de Commissie dat de bij de wet van 
17 juli 2013 vastgestelde verplichting om een bepaalde hoeveelheid op de markt 
te brengen, momenteel niet van invloed is op de brandstofprijzen aan de pomp in 
België. In deze omstandigheden blijft de referentie-energie fossiele benzine of 
zuiver fossiele dieselolie. 
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3.3.1.3. Productiekosten 

(49) Volgens punt 109, onder a), van het milieusteunkader kan steun worden 
toegekend "ter compensatie van het verschil tussen de kosten voor het opwekken 
van energie uit hernieuwbare bronnen, met inbegrip van de afschrijving van de 
extra investeringen voor milieubescherming, en de marktprijs van de betrokken 
energievorm. In dat geval mag exploitatiesteun worden toegekend tot de centrale 
volledig is afgeschreven overeenkomstig de normale boekhoudregels. Voor de 
extra energie die door de betrokken installatie wordt geproduceerd, kan geen 
enkele vorm van steun worden verleend. De steun kan echter ook een normale 
vergoeding van het kapitaal dekken." In punt 109, onder b), van datzelfde 
steunkader is bepaald: "Wanneer steun wordt toegekend overeenkomstig punt a), 
wordt, om het bedrag aan exploitatiesteun te bepalen, alle investeringssteun die de 
onderneming voor de nieuwe installatie verleend krijgt, op de productiekosten in 
mindering gebracht. Bij het aanmelden van steunregelingen bij de Commissie 
geven de lidstaten de precieze steunmechanismen aan, en met name de wijze van 
berekening van het steunbedrag." 

(50) De productiekosten zijn uitgesplitst in punt 26 van het onderhavige besluit. 

(51) Met betrekking tot het in mindering brengen van de investeringssteun zoals 
vereist op grond van punt 109, onder b), van het milieusteunkader, hebben de 
Belgische autoriteiten aangegeven dat de erkende entiteiten geen 
investeringssteun voor diezelfde subsidiabele kosten hebben ontvangen, noch 
konden ontvangen. 

(52) Met betrekking tot de normale opbrengst van het kapitaal hebben de Belgische 
autoriteiten aangegeven dat zij 50 EUR/m³ in aanmerking hebben genomen. Zij 
verklaarden dat dit bedrag overeenkomt met 5,6% van de totale kosten voor 
ethanol en 4,1% voor biodiesel. De Commissie beschouwt deze 
kapitaalvergoeding als redelijk, aangezien zij lager ligt dan de 
kapitaalvergoedingen die de Commissie in andere, vergelijkbare dossiers als 
normaal heeft beschouwd27. 

(53) Op basis van de totale door de Belgische autoriteiten opgegeven productiekosten 
(per 1 000 liter) voor bio-ethanol en voor biodiesel bedragen de totale kosten voor 
de productie van het volume brandstof dat nodig is om 1 000 liter volledig 
fossiele brandstof te vervangen, rekening houdende met de energiecorrectie28: 

Bio-ethanol: 889 EUR * 1,462 = 1 299 EUR 

Biodiesel: 1 129 EUR * 1,088 = 1 229 EUR 

27  Zie bijv. besluit van de Commissie van 18 juni 2012 betreffende steunmaatregel SA.33517 (2011/N) - 
Letland - Akcīzes nodokļa samazināto likmju biodegvielai grozījumi un to darbības termiņa 
pagarināšana (N 540/2005 grozīts ar N 254/2007) (PB C 249 van 18.8.2012, blz. 4). 

28  Berekend op basis van de gegevens over de energie-inhoud van verschillende brandstoffen, zoals die te 
vinden zijn in het rapport Stationary Applications of Liquid Biofuels, gepubliceerd op de volgende 
website van de Commissie: 

http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/pta_biofuels_final_rev2_1.pdf  

http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/pta_biofuels_final_rev2_1.pdf
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(54) Dit levert een verschil op tussen de respectieve productiekosten van bio-ethanol 
en biodiesel en de marktprijs voor vergelijkbare, zuiver fossiele brandstoffen 
(minus belastingen) dat als volgt is: 

2012 (EUR) Bio-ethanol Biodiesel 

Kosten 889 1 129 

Kosten met energiecorrectie 1 299 1 229 

Referentieprijs fossiele 
brandstoffen  

613,8 649,9 

Verschil  685,2  579,1 
 

(55) Zoals aangegeven in punt 19, resulteren de door de Belgische autoriteiten 
aangemelde accijnstarieven in een initiële verlaging van 613,57 EUR per 1 000 
liter bio-ethanol en van 427,688 EUR per 1 000 liter biodiesel. 

(56) De verlaging van het accijnstarief ligt dus nog steeds lager dan het verschil tussen 
de kosten van biobrandstoffen en de marktprijs (minus belastingen) van fossiele 
brandstoffen. Zodoende is gegarandeerd dat de verlaging niet resulteert in een 
situatie waarbij de kosten van biobrandstof plus het verlaagde accijnstarief lager 
liggen dan de marktprijs voor een vergelijkbare fossiele brandstof inclusief niet-
verlaagde accijnzen. De steun ten behoeve van de productie van bio-ethanol, 
ETBE en biodiesel resulteert dus niet in overcompensatie van productiekosten die 
hoger liggen dan de kosten voor vergelijkbare fossiele brandstoffen. 

(57) Op grond van dit alles concludeert de Commissie dat de methode die België 
hanteert om de productiekosten te bepalen, in overeenstemming is met punt 109, 
onder a) en b), van het milieusteunkader.  

(58) Met betrekking tot de productiekosten was één van de klagers van mening dat de 
productiekosten niet dienden te worden vastgesteld ten opzichte van de 
productiekosten van een installatie in België, maar wel ten opzichte van de 
ethanolprijs zoals die op de grondstoffenmarkt tot stand komt (FOB Rotterdam) 
en dat deze prijs minder hoog is dan de door België meegedeelde 
productiekosten.  

(59) Zoals hier reeds werd aangetoond, is de methode die België hanteert om de 
productiekosten te bepalen, in overeenstemming met punt 109, onder a) en b), van 
het milieusteunkader. 

(60) Bovendien heeft België verklaard dat de methode die voor het bepalen van de 
productiekosten wordt gehanteerd, uitgaat van het feit dat alle geselecteerde 
ondernemingen een dossier hebben ingediend met de technische gegevens van 
hun installaties en de gegevens over de grondstoffen die zij gebruiken. Op basis 
van die gegevens zijn de ondernemingen geselecteerd en moeten zij produceren 
volgens de gegevens uit het dossier van hun kandidaatstelling. België licht de 
productiekosten van de geselecteerde ondernemingen jaarlijks opnieuw door. 
Daarbij houdt het rekening met de typegegevens van de betrokken installaties en 
met de prijs van de grondstoffen waarvan de erkende ondernemingen in 
hoofdzaak gebruikmaken. Deze prijs van de grondstoffen wordt dan weer bepaald 
aan de hand van de marktnoteringen, zoals blijkt uit punt 26 en de voetnoten 12 
en 16 van dit besluit. De Commissie is van mening dat deze methode voor het 
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berekenen van de kosten coherent is met de structuur en de doelstellingen van de 
aangemelde steunregeling. Immers, deze betreft niet alle soorten ethanol, maar 
uitsluitend bio-ethanol die voldoet aan bepaalde garanties inzake duurzaamheid 
van de gebruikte grondstoffen en de geproduceerde brandstoffen (zie punt 22). 
Bovendien moesten de erkende ondernemingen garanties geven met betrekking 
tot het vermogen om de toegewezen quota te produceren en de Belgische markt te 
bevoorraden. In deze omstandigheden is het consequent om gebruik te maken van 
een methode voor de berekening van de kosten van een standaardinstallatie 
waarvoor de verplichtingen van de regeling gelden (met name wat betreft 
grondstoffen). 

(61) Ten slotte is het zo dat het met de FOB Rotterdam-prijs niet alleen niet mogelijk 
is om de kosten tot uiting te brengen van de productie van biobrandstoffen die 
voldoen aan de vereisten van de wet van 2006, maar dat deze FOB Rotterdam-
prijs sowieso niet overeenstemt met de totale kostprijs van het product dat in 
België zal worden verkocht, omdat daarbij nog ten minste de kosten voor 
verzekeringen, vervoer naar België en de logistiek voor de distributie moeten 
worden geteld.  

3.3.1.4. Steun voor entiteiten waarvan de installatie reeds is 
afgeschreven 

(62) De verlenging van de regeling is beperkt tot 12 maanden, zodat de steun niet zal 
worden toegekend aan ondernemingen waarvan de installaties reeds zijn 
afgeschreven. De betrokken installaties zijn niet meer dan 6 jaar oud en de 
normale afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar. 

3.3.1.5. Geen overcompensatie 

(63) Teneinde ervoor te zorgen dat er geen overcompensatie is, hebben de Belgische 
autoriteiten aangegeven dat in de eerste plaats was voorzien in een 
veiligheidsmarge, aangezien de verlaging van het accijnstarief niet de totale 
meerkosten van de productie van biobrandstoffen dekt. 

(64) Bovendien worden de accijnstarieven jaarlijks herzien, rekening houdende met de 
energiewaarde van de biobrandstoffen en de meerkosten van de productie van de 
biobrandstoffen. Bij elke jaarlijkse herziening kan het accijnstarief voor volledig 
fossiele brandstoffen worden gewijzigd door het bijzondere accijnstarief voor 
biobrandstoffen te vermeerderen met een bedrag dat gelijk is aan de bijkomende 
productiekosten van biobrandstof, met eenzelfde energie-inhoud, ten opzichte van 
fossiele brandstof. De maximale accijnsverlaging wordt derhalve zo berekend dat 
de verlaging voor elke biobrandstof niet hoger ligt dan het verschil tussen, 
enerzijds, de totale kostprijs van de biobrandstof exclusief belastingen, rekening 
houdende met de laagste energie-inhoud van de biobrandstoffen en, anderzijds, de 
prijs van de overeenkomstige fossiele brandstof op de markt minus belastingen. 

(65) Ten slotte zouden de accijnstarieven, mocht blijken dat de toegekende 
accijnsverlaging hoger uitkomt dan de productiekosten, onverwijld worden 
aangepast op basis van artikel 13, lid 1, van de algemene wet van 18 juli 1977 
inzake douane en accijnzen (Belgisch Staatsblad van 21.9.1977). 
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3.3.1.6. Stimulerend effect en noodzaak van de steun 

(66) Overeenkomstig punt 142 van het milieusteunkader moet staatssteun een 
stimulerend effect hebben in die zin dat de steun ertoe moet leiden dat de 
begunstigde van de steun zijn gedragingen zodanig verandert dat het niveau van 
milieubescherming wordt verhoogd. 

(67) In dit verband merkt de Commissie in de eerste plaats op dat uit de door de 
Belgische autoriteiten opgegeven berekeningen en productiekosten blijkt dat de 
productiekosten van de betrokken biobrandstoffen hoger liggen dan de 
marktprijzen. Hieruit kan worden opgemaakt dat er zonder de steun geen 
toereikende stimulans is voor de erkende entiteiten om de betrokken 
hoeveelheden biobrandstoffen te produceren in overeenstemming met de eisen die 
voortvloeien uit de verbintenissen in hun dossier tot kandidaatstelling, aangezien 
een dergelijke activiteit economisch niet rendabel zou zijn. 

(68) De Commissie merkt op dat in artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 is bepaald dat 
de aardoliemaatschappijen verplicht zijn jaarlijks een minimumvolume duurzame 
biobrandstoffen op de markt te brengen. De klagers merken in dit verband op dat 
de verplichting om een bepaald volume op de markt te brengen, betrekking heeft 
op dezelfde soorten biobrandstoffen (bio-ethanol, ETBE en FAME) als die welke 
in aanmerking kwamen voor een accijnsverlaging, en dat de boetes zeer hoog 
liggen, zodat het duidelijk lijkt dat de aardoliemaatschappijen liever biobrandstof 
kopen dan de boete te betalen. Derhalve moet worden nagegaan of deze parallelle 
verplichting het stimulerende effect van de aangemelde steunregeling niet 
wegneemt. 

(69) Overeenkomstig de punten 142 en 27 van het milieusteunkader wordt het 
stimulerende effect van steun beoordeeld in relatie tot de begunstigde van de 
steun: de steun moet ertoe leiden dat de begunstigde van de steun zijn 
gedragingen zodanig verandert dat het niveau van milieubescherming hoger ligt 
dan wanneer geen steun zou worden verleend. Het doel hiervan is te waarborgen 
dat de ondernemingen, zonder de steun, sowieso niet dezelfde activiteit zouden 
uitoefenen ter wille van de intrinsieke voordelen ervan. In het onderhavige geval 
dient derhalve te worden nagegaan of de begunstigde ondernemingen hun 
productie van biobrandstoffen die voldoen aan de verbintenissen in hun dossier 
tot kandidaatstelling, zonder de steun in stand zouden houden. 

(70) In dat verband dient te worden aangetekend dat de wet van 17 juli 2013 de 
aardoliemaatschappijen weliswaar verplicht een bepaald volume duurzame 
biobrandstof in te slaan, maar dat dit volume niet noodzakelijk van de erkende 
ondernemingen moet komen.  

(71) Daarbij komt dat de Belgische autoriteiten beklemtonen dat de geselecteerde 
ondernemingen in 2006 specifieke toezeggingen hebben gedaan ten aanzien van 
de productie van hun biobrandstoffen. Om de accijnsverlaging in het kader van de 
verlengde steunregeling te genieten, moeten de erkende ondernemingen niet 
alleen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 6, 
van Richtlijn 2009/28/EG, maar moeten zij - ook in de toekomst - de 
toezeggingen uit hun dossier van kandidaatstelling nakomen. Deze toezeggingen 
die verband houden met de keuze van grondstoffen en hun milieuprestaties, met 
de wijze waarop de grondstoffen worden verbouwd, de energieprestaties van de 
productie-installaties en de bevoorradingszekerheid inzake grondstoffen, gaan 
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verder dan de vereisten van artikel 17, leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 
2009/28/EG, en de wet van 17 juli 2013 verwijst in de praktijk naar de eisen van 
Richtlijn 2009/28/EG. Door deze verbintenissen, die de andere ondernemingen op 
de markt niet hoeven na te komen, hebben zij productiekosten die boven het 
marktgemiddelde liggen.  

(72) Onder die omstandigheden kunnen de geselecteerde ondernemingen, zonder de 
accijnsverlaging, hun aanbod aan biobrandstoffen die aan de in 2006 aangegane 
verbintenissen voldoen, niet handhaven.  

(73) Op basis van deze elementen dient te worden geconcludeerd dat de verplichting 
van artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 om een minimumvolume op de markt te 
brengen, op zich niet volstaat om de erkende ondernemingen ertoe aan te zetten 
hun productie van biobrandstoffen die aan de eisen van de wet op de 
biobrandstoffen van 2006 voldoen, te handhaven. Dankzij de accijnsverlaging 
kunnen de erkende ondernemingen daarentegen biobrandstoffen op de markt 
aanbieden die aan de eisen van de wet op de biobrandstoffen van 2006 voldoen. 
De steunregeling heeft dus een stimulerend effect voor de begunstigden. 

(74) Eén van de klagers stelt voorts dat met de verlenging van de regeling geen niveau 
van milieubescherming kan worden bereikt dat hoger ligt dan het niveau dat 
zonder de steun zou zijn bereikt.  

(75) De Commissie merkt in dit verband op dat de betrokken steun bedoeld is om 
biobrandstoffen op de markt te brengen die voldoen aan de verbintenissen die de 
ondernemingen zijn aangegaan in hun dossier tot kandidaatstelling, en die verder 
gaan dan de eisen van Richtlijn 2009/28/EG. De geselecteerde ondernemingen 
zijn namelijk geselecteerd op basis van de gunstigste milieubalans (zo gunstig 
mogelijke CO2-balans, hoogst mogelijke energie-efficiëntie van de productie-
eenheid, zo beperkt mogelijk gebruik van pesticiden en meststoffen, enz.). De 
Belgische autoriteiten hebben aangetoond dat de geselecteerde ondernemingen 
biobrandstoffen produceren die niet alleen voldoen aan de duurzaamheidscriteria 
van Richtlijn 2009/28/EG, maar zelfs verder gaan dan deze eisen. Wat de CO2-
vermindering betreft, halen de productie-eenheden voor bio-ethanol bijvoorbeeld 
verminderingen met 75%. Wanneer de erkende ondernemingen de verbintenissen 
in hun dossier tot kandidaatstelling niet nakomen, wordt de steun ingetrokken.  

(76) Daarentegen hoeven de betrokken biobrandstoffen op grond van de wet van 17 
juli 2013 niet te voldoen aan specifieke verbintenissen waarmee de producenten 
verder zouden gaan dan de vereisten van Richtlijn 2009/28/EG. 

(77) Zo biedt de wet van 17 juli 2013 niet de mogelijkheid om dezelfde mate van 
milieubescherming te behalen als wat met de regeling die zal worden verlengd, 
mogelijk is; in die regeling is immers bepaald dat de biobrandstoffen moeten 
voldoen aan zowel de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 6, 
van Richtlijn 2009/28/EG als de toezeggingen die de erkende ondernemingen in 
hun dossier tot kandidaatstelling hebben gedaan. Omgekeerd, zal met de 
verlengde steunregeling een niveau van milieubescherming kunnen worden 
bereikt dat hoger ligt dan het niveau dat zonder steun kan worden bereikt, zodat 
de steun als noodzakelijk moet worden beschouwd om een hoger niveau van 
milieubescherming te bereiken.  
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(78) Eén van de klagers voert voorts aan dat de installaties van de erkende entiteiten 
verouderd zijn.  

(79) De Commissie merkt echter op dat het bouwjaar van de productie-installaties 
voor biobrandstoffen niet wordt gehanteerd als criterium in het kader van de 
beoordeling van de verenigbaarheid van de steun in het licht van punt 3.1.6.2. van 
het milieusteunkader, en dat uit de door de Belgische autoriteiten verstrekte 
gegevens hoe dan ook blijkt dat de productie-eenheden betrekkelijk recent zijn 
(2007-2008) en over geavanceerde technieken beschikken voor de productie van 
FAME en bio-ethanol. De betrokken ondernemingen hebben de laatste jaren ook 
aanzienlijke investeringen gedaan om hun energieprofiel verder te verbeteren.  

(80) Eén van de klagers meent dat het thans mogelijk is biobrandstoffen te produceren 
die efficiënter en schoner zijn dan de door de geselecteerde ondernemingen 
aangeboden bio-ethanol en FAME, maar dat deze biobrandstoffen niet door de 
erkende ondernemingen worden aangeboden en dat zij bovendien geen toegang 
hebben tot de markt als gevolg van het cumulatieve effect van de verlengde 
steunregeling en de wet van 22 juli 2009. De tweede klager beklemtoont ook dat 
wanneer vandaag een tenderprocedure zou worden georganiseerd, de uitkomsten 
daarvan zouden verschillen van die uit 2006. 

(81) In dit verband merkt de Commissie op dat met de nieuwe in punt 5 van het 
onderhavige besluit vermelde tenderprocedure juist wordt beoogd de uitkomsten 
van de in 2006 georganiseerde tenderprocedure te actualiseren, na te gaan of 
steun nog steeds noodzakelijk is voor het bereiken van een beschermingsniveau 
dat hoger ligt dan het niveau dat voortvloeit uit een verplichting om een 
minimumvolume op de markt te brengen, en na te gaan of de steun wordt 
toegekend voor bijzonder duurzame biobrandstoffen die veel verder gaan dan de 
eisen van Richtlijn 2009/28/EG. De uitfasering van de huidige regeling is bedoeld 
als een overgangsperiode die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de 
beschikbare biobrandstoffen niet plots vermindert en de prijs van biobrandstoffen 
niet plots stijgt. 

(82) Voorts wijst de Commissie erop dat de wet van 22 juli 2009 is ingetrokken en dat 
de wet van 17 juli 2013 net de mogelijkheid biedt om biobrandstoffen van de 
tweede en derde generatie op de markt te brengen, waarop de klager lijkt te 
doelen.  

(83) Tot slot zijn de klagers van mening dat de markt door de steunregeling gesloten is 
voor concurrentie en dat de door de regeling veroorzaakte 
concurrentiebeperkingen niet worden gecompenseerd door de eventuele 
milieuvoordelen. De argumentatie van de klagers berust op het feit dat de voor 
een belastingverlaging in aanmerking komende hoeveelheden vrijwel volledig 
overeenstemmen met de vraag naar biobrandstoffen op de markt die sterk wordt 
beïnvloed door de verplichting om minimale volumes tot verbruik uit te slaan, 
zodat de erkende ondernemingen een hoeveelheid biobrandstoffen op de markt 
kunnen aanbieden die volledig beantwoordt aan de vraag, en tevens profiteren van 
een accijnsverlaging. Hun argumentatie berust daarnaast op het feit dat de 
erkende ondernemingen voor de toepassing van de wet van 22 juli 2009 het 
voordeel genieten van een vermoeden van duurzaamheid.  
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(84) De Commissie merkt in dit verband op dat, wanneer een steunregeling voldoet 
aan de verenigbaarheidscriteria van hoofdstuk 3, onderdelen 3.1.6.2. en 3.2., van 
het milieusteunkader, de steun als verenigbaar met de interne markt wordt 
beschouwd. Zoals blijkt uit de hierboven uiteengezette elementen, voldoet de 
aangemelde regeling aan de verenigbaarheidscriteria van hoofdstuk 3, onderdelen 
3.1.6.2. en 3.2, van het milieusteunkader. 

(85) Ten overvloede merkt de Commissie in de eerste plaats op dat de wet van 22 juli 
2009 is ingetrokken en vervangen door de wet van 17 juli 2013, die geen 
vermoeden van duurzaamheid bevat ten aanzien van de erkende ondernemingen. 
Voorts zijn de Belgische autoriteiten, zoals beschreven in de punten 10, 11 en 12 
van het onderhavige besluit, voornemens de hoeveelheden die met de 
accijnsverlaging mogen worden verkocht, te beperken tot maximaal 50% van de 
vraag op de markt voor in benzine E5 en FAME bij te mengen bio-ethanol. Met 
deze beperking van de voor de belastingverlaging in aanmerking komende 
hoeveelheden kan dus worden gegarandeerd dat ten minste 50% van de markt 
voor biobrandstoffen toegankelijk is voor iedere producent van biobrandstoffen. 
Bovendien is de overgangsperiode beperkt tot 12 maanden, d.w.z. de tijd die 
nodig is om de nieuwe tenderprocedure te organiseren waaraan alle producenten 
van duurzame biobrandstof kunnen deelnemen. 

(86) Voorts tekent de Commissie aan dat het bij de verlenging tijdens een 
overgangsfase van de gewijzigde regeling van 2006 volgens de in onderdeel 2.2 
van dit besluit beschreven beginselen, in werkelijkheid gaat om een uitfasering 
van de regeling, aangezien deze beperkt blijft tot de resterende quota die in 2006 
waren toegewezen - en dat het dus niet gaat om de toewijzing van bijkomende 
quota. Indien de resterende hoeveelheden van de in 2006 toegewezen quota zijn 
uitgeput vóór 30 september 2014, zal de overgangsfase vóór die datum aflopen 
voor de erkende ondernemingen die hun quota reeds hebben uitgeput. Zoals 
uiteengezet in punt 5, is de uitfasering bedoeld om een overgangsfase op te zetten 
die beperkt is zowel in de tijd als qua volumes en die het mogelijk moet maken 
om een nieuwe regeling op te zetten, zonder dat daarbij de markt wordt verstoord 
en de kwaliteit van de beschikbare producten bruusk verandert. 

(87) Op basis daarvan is de Commissie van oordeel dat met de verlenging van de 
regeling tijdens een overgangsfase in afwachting dat er een nieuwe regeling en 
een nieuwe tenderprocedure wordt georganiseerd, een hoger niveau van 
milieubescherming kan worden bereikt dan zonder de steun, en dat de verlenging 
van de regeling, gezien de beperking van de voor de belastingverlaging in 
aanmerking komende hoeveelheden en de korte duur van de overgangsperiode 
(12 maanden), de concurrentie niet zodanig beïnvloedt dat het gemeenschappelijk 
belang wordt geschaad.  

3.3.1.7. Jaarlijkse verslagen / individuele aanmelding 

(88) De Belgische autoriteiten hebben eveneens bevestigd dat zij jaarlijkse verslagen 
over de tenuitvoerlegging van de regeling zullen indienen en gedetailleerde 
dossiers zullen bijhouden over de steunverlening overeenkomstig de onderdelen 
7.1. en 7.3 van het milieusteunkader. 

(89) Voorts hebben de Belgische autoriteiten zich ertoe verbonden gevallen waarin 
exploitatiesteun zou worden verleend aan een productie-eenheid voor 
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biobrandstoffen waarvan de jaarlijkse productie meer bedraagt dan 150 000 ton, 
individueel aan te melden.  

3.3.1.8. Ondernemingen in moeilijkheden 

(90) Een van de klagers betoogt dat de steun wordt toegekend aan ondernemingen in 
moeilijkheden. 

(91) In dat verband tekent de Commissie aan dat slechts één van de ondernemingen in 
2012 moeilijkheden lijkt te hebben gehad: Néochim. Haar activa werden 
overgenomen door Biochim, een in 2012 opgerichte dochteronderneming van 
Wilmar Europe Holdings BV. De Commissie beschikt over geen enkel element 
om te kunnen concluderen dat Biochim thans een onderneming in moeilijkheden 
is in de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en 
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden29 of dat dit voor 
andere ondernemingen het geval zou zijn. Op dit punt heeft België uitdrukkelijk 
bevestigd dat geen van de betrokken ondernemingen in moeilijkheden verkeerde 
en dat, wat Biochim betreft, deze onderneming volledig in bedrijf is.  

3.3.1.9. Conclusie  

(92) Het onderzoek van de aangemelde regeling heeft de Commissie tot de conclusie 
gebracht dat de verlengde regeling niet leidt tot overcompensatie van de kosten, 
dat de begunstigde ondernemingen duurzame biobrandstoffen in de zin van artikel 
17, leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 2009/28/EG moeten leveren, dat met de 
regeling een hoger niveau van milieubescherming kan worden bereikt doordat 
deze regeling bevordert dat gedurende een overgangsfase biobrandstoffen op de 
markt worden gebracht die niet alleen moeten voldoen aan de eisen van Richtlijn 
2009/28/EG, maar ook aan de eisen van de wet op de biobrandstoffen ten einde 
de uitfasering van de regeling van 2006 en het opzetten van een nieuwe regeling 
te kunnen organiseren die zal inzetten op het bevorderen van het op de markt 
brengen van bijzonder duurzame biobrandstoffen, en dat de verlengde regeling, 
gelet op haar overgangskarakter en korte looptijd en de eraan aangebrachte 
aanpassingen zoals die hier in de punten 8 tot en met 12 zijn beschreven, een 
beperkte invloed op de mededinging zal hebben. Op grond van deze elementen 
concludeert de Commissie dat de verlenging van de accijnsverlaging voor een 
beperkte hoeveelheid en gedurende een uitfaseringsperiode van maximaal 12 
maanden in overeenstemming is met de communautaire richtsnoeren inzake 
staatssteun voor milieubescherming. Dit besluit laat de beoordeling van de 
toekomstige regeling onverlet. 

3.3.2. De verenigbaarheid met Richtlijn 2003/96/EG 

(93) Aangezien de steunregeling bestaat in een accijnsverlaging voor 
energieproducten, heeft de Commissie de steunmaatregelen eveneens getoetst op 
hun verenigbaarheid met Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 
tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van 
energieproducten en elektriciteit30. 

29  PB C 244 van 1.4.2004, blz. 2. 
30  PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51. 
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(94) Op grond van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG kunnen de lidstaten 
belastingvrijstelling verlenen of een verlaagd belastingniveau hanteren voor 
biobrandstoffen. Op grond van artikel 16, lid 2, van de richtlijn is de 
belastingvrijstelling of -verlaging beperkt tot de daadwerkelijk van biomassa 
afgeleide hoeveelheid product. 

(95) In het kader van de aangemelde steunregeling heeft de accijnsverlaging 
betrekking op vermengde brandstoffen. Uit onderdeel 3.3.1.3 van het onderhavige 
besluit blijkt dat de accijnsverlaging beperkt is tot de hoeveelheid fossiele 
brandstof die is vervangen door biobrandstof en bijgevolg in overeenstemming is 
met artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG. 

(96) Voorts blijkt, uit onderdeel 3.3.1.5 van het onderhavige besluit, dat de 
steunregeling ook in overeenstemming is met artikel 16, lid 3, van 
Richtlijn 2003/96/EG. Volgens dat artikel passen de lidstaten de 
belastingvrijstellingen of -verlagingen aan naar gelang van de ontwikkeling van 
de grondstofprijzen op de markt, teneinde iedere overcompensatie te vermijden. 
België neemt deze verplichting in acht, aangezien de Belgische autoriteiten het 
accijnstarief elk jaar opnieuw berekenen, rekening houdende met de 
koersontwikkelingen van de grondstoffen, zodat de belastingverlaging niet leidt 
tot een overcompensatie van de extra kosten die verbonden zijn aan de productie 
van biobrandstoffen.  
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4. Besluit 

In het licht van het voorgaande heeft de Commissie besloten om, met het oog op een 
ordelijke overgang naar een nieuwe steunregeling die nauwer aansluit bij de 
doelstellingen van het energie- en handelsbeleid van de Unie, de verlenging van de 
accijnsverlaging voor een beperkt volume en gedurende een periode van maximaal 12 
maanden verenigbaar te verklaren met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Ingeval deze brief 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. Ontvangt de Commissie binnen 
de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek in die zin, dan neemt zij aan 
dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van 
deze brief in de authentieke taal op de internetsite: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm  

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
1049 BRUSSEL 
België 
Fax: +32 22961242 

 

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 

 
Joaquín ALMUNIA 

Vicevoorzitter 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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