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1. INLEIDING 

Diensten van algemeen economisch belang zijn een van de basispijlers van het Europese 
sociale model. Ze spelen een belangrijke rol bij het verzekeren van sociale, economische en 
territoriale cohesie binnen de Unie en zijn van vitaal belang voor de duurzame ontwikkeling 
van de EU wat betreft hogere niveaus van werkgelegenheid, sociale inclusie, economische 
groei en milieukwaliteit. In het Verdrag van Lissabon werd onlangs het belang van diensten 
van algemeen economisch belang benadrukt door het gewijzigde artikel 14 en het nieuwe 
Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna 
"VWEU" genoemd). 

Diensten van algemeen belang, of ze nu door publieke of particuliere ondernemingen worden 
geleverd, kunnen, zonder financiële staatssteun in de vorm van compensaties voor de 
openbare dienst, vaak niet onder economisch aanvaardbare voorwaarden worden verricht. Die 
compensatie valt onder de staatssteunregels van het VWEU, voor zover de diensten van 
algemeen belang economische activiteiten vormen. In 2003 heeft het Hof van Justitie 
verduidelijkt dat zulke compensatie voor het verrichten van diensten van algemeen 
economisch belang staatssteun vormt, tenzij deze compensatie strikt beperkt blijft tot het 
bedrag dat nodig is om een doelmatige onderneming te compenseren.  

Hoe diensten van diensten van algemeen economisch belang worden verricht, verschilt sterk 
van lidstaat tot lidstaat. Ook tussen sectoren onderling zijn er op dat punt grote verschillen. 
Bovendien wordt deze dienstverrichting sterk beïnvloed door technologische en economische 
vooruitgang en door culturele en sociale tradities. Hoe deze diensten worden verricht, kan dus 
door de tijd heen evolueren.  

Om overheidsinstanties en marktdeelnemers rechtszekerheid te bieden wat betreft de 
toepassing van staatssteunregels op dit gebied, heeft de Commissie in 2005 een reeks 
rechtsinstrumenten aangenomen die bekend staan als het pakket diensten van algemeen 
economisch belang (hierna "het DAEB-pakket" genoemd). Het DAEB-pakket maakt duidelijk 
in welke omstandigheden staatssteun voor de financiering van een dienst van algemeen 
economisch belang met het Verdrag verenigbaar is. Sindsdien heeft de Commissie een aantal 
beschikkingen gegeven en besluiten vastgesteld in specifieke zaken. Zij heeft ook meer 
houvast geboden via een Interactive Information Service (IIS)1 en een reeks "Veelgestelde 
vragen" (FAQ's)2, die onlangs zijn geactualiseerd en verder uitgebreid tot een gids3. 

In dit verslag worden nog eens de belangrijkste elementen van het huidige rechtskader 
gegeven (punt 2), waarna een overzicht volgt van de ervaring van de Commissie sinds 2005 
met de toepassing van het DAEB-pakket in verschillende sectoren (punt 3). Ten slotte geeft 
dit verslag een samenvatting van de belangrijkste thema's die naar voren zijn gekomen uit de 

                                                 
1 Te bereiken via: http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html 
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie "Frequently asked questions in relation with 

Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to 
State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the 
operation of services of general economic interest, and of the Community Framework for State aid in 
the form of public service compensation", SEC(2007) 1516 definitief van 20.12.2007. 

3 Werkdocument van de diensten van de Commissie "Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake 
staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch 
belang, en met name sociale diensten van algemeen belang", SEC(2010) 1545 van 7.12.2010. 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html
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brede raadpleging, die bestond uit een verslagleggingsexercitie voor de lidstaten in 2008 en 
2009 en een algemene raadpleging van de belanghebbenden in 2010 (punt 4).  

2. DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG EN DE STAATSSTEUNBEPALINGEN 
VAN HET VERDRAG 

2.1. De kwalificatie van een compensatie voor diensten van algemeen economisch 
belang als staatssteun 

Staatssteun is in beginsel verboden op grond van artikel 107, lid 1, VWEU, waarin het 
volgende wordt bepaald: 

"Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn 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." 

Dit verbod op staatssteun is van toepassing op diensten van algemeen belang, voor zover het 
daarbij gaat om door een onderneming uitgeoefende economische activiteiten4. Vóór het 
arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Altmark5 in 2003 was evenwel niet volledig 
duidelijk of de toekenning door een overheidsinstantie van compensaties voor de uitoefening 
van dergelijke diensten van algemeen economisch belang binnen het toepassingsbereik van 
artikel 107, lid 1, viel - en dus staatssteun vormde. 

In de zaak-Altmark kwam het Hof tot de bevinding dat, wat diensten van algemeen 
economisch belang betreft, compensaties geen staatssteun vormen indien daarmee gewoon de 
nettokosten worden gecompenseerd van de uitvoering van dit soort 
openbaredienstverplichtingen. Het Hof legde echter ook strenge voorwaarden op, die de 
verleende compensatie moeten beperken tot de kosten die een doelmatige dienstverrichter zou 
moeten maken om die verplichtingen uit te voeren. De "vier Altmark-criteria", die allemaal 
vervuld moeten zijn wil blijken dat een compensatie voor diensten van algemeen economisch 
belang geen staatssteun vormt, zijn: 

• in de eerste plaats moet de begunstigde onderneming daadwerkelijk belast zijn met de 
openbaredienstverplichtingen en moeten de verplichtingen duidelijk zijn afgebakend; 

• in de tweede plaats moeten de parameters op basis waarvan de compensatie wordt 
berekend, vooraf op objectieve en transparante wijze worden vastgesteld, om te vermijden 
dat de compensatie een economisch voordeel bevat waardoor de begunstigde onderneming 
ten opzichte van concurrerende ondernemingen kan worden bevoordeeld; 

                                                 
4 Het begrip "economische activiteit" wordt omschreven in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie. In het mededingingsrecht is, volgens deze rechtspraak, een economische activiteit kort 
gezegd een economische activiteit die erin bestaat goederen of diensten op een markt aan te bieden, 
ongeacht de rechtsvorm van de betrokken entiteit die deze activiteit uitoefent. Zie arrest van 13 mei 
2003, zaak C-205/03 P, FENIN/Commissie, Jurispr. 2006, blz. I-6295, punt 25. Zie, over de begrippen 
"economische activiteit" en "onderneming", ook arrest van 5 maart 2009, zaak C-350/07, Kattner 
Stahlbau GmbH / Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Jurispr. 2009, blz. I-1513. 

5 Arrest van 24 juli 2003, zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg / 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Jurispr. 2003, blz. I-7747. 
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• in de derde plaats mag de compensatie niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de 
uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, rekening houdende met de opbrengsten 
alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of 
gedeeltelijk te dekken; 

• in de vierde plaats moet, wanneer de met de uitvoering van openbaredienstverplichtingen 
te belasten onderneming in een concreet geval niet is gekozen in het kader van een 
openbare aanbesteding, waarbij de kandidaat kan worden geselecteerd die deze diensten 
tegen de laagste kosten voor de gemeenschap kan leveren, de noodzakelijke compensatie 
worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde 
onderneming, die zodanig met de nodige middelen is uitgerust, zou hebben gemaakt om 
deze verplichtingen uit te voeren, rekening houdende met de opbrengsten en een redelijke 
winst uit de uitoefening van deze verplichtingen. 

Het EU-Hof van Justitie is sinds zijn arrest in de zaak-Altmark nog een aantal keer ingegaan 
op de kwestie van de compensatie voor het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang. Zo heeft het Gerecht duidelijk gemaakt dat de vier Altmark-voorwaarden louter en 
alleen dienen voor de kwalificatie van de betrokken maatregel als staatssteun6, terwijl artikel 
106, lid 2, nog steeds de grondslag vormt voor de verenigbaarheid van financiële 
compensaties die niet aan elk van deze vier voorwaarden voldoen7. Voorts maakte het 
Gerecht duidelijk dat de vierde Altmark-voorwaarde het cruciale punt is waarop een 'Altmark-
compensatie' verschilt van een compensatie die staatssteun vormt: een Altmark-compensatie 
moet beperkt blijven tot de kosten van een doelmatige onderneming (een onderneming die een 
overheidsopdracht kan binnenhalen of die een gemiddelde, goed beheerde onderneming is). 
Met andere woorden, de Altmark-compensatie is het bedrag dat nodig is om de dienst van 
algemeen economisch belang tegen de laagste kosten voor de gemeenschap te leveren8. Het 
DAEB-pakket biedt dan weer de mogelijkheid ten behoeve van diensten van algemeen 
economisch belang staatssteun te verlenen waarmee de daadwerkelijke kosten van de met de 
dienst van algemeen economisch belang belaste onderneming worden gedekt, ongeacht hoe 
doelmatig deze is9. Het Gerecht wees ook het argument af dat het Altmark-arrest enkel van 
toepassing is op diensten van algemeen economisch belang die ná dat arrest zijn 
toegewezen10.  

Het verbod op staatssteun van artikel 107, lid 1, VWEU is niet absoluut. Naast de in artikel 
107, leden 2 en 3, beschreven afwijkingen, die algemeen kunnen worden toegepast, bevat 
artikel 106, lid 2, VWEU een specifieke, beperkte afwijking voor diensten van algemeen 
economisch belang11. In artikel 106, lid 2, is namelijk bepaald: 

"De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of 
die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de regels van de Verdragen, 
met name onder de mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in 
feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling 

                                                 
6 Arrest van 11 maart 2009, zaak T-354/05, Télévision française 1 SA (TF1) / Commissie, Jurispr. 2009, 

blz. II-471, punt 130. 
7 Arrest-TF1, reeds aangehaald, punt 135. 
8 Arrest van 12 februari 2008, zaak T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA) e.a. / 

Commissie, Jurispr. 2008, blz. II-81, punten 246 en 249.  
9 Overweging 11 en artikel 5, lid 2, van de DAEB-beschikking en punt 16 van de DAEB-kaderregeling. 
10 Arrest-BUPA, reeds aangehaald, punten 158 t/m 160. 
11 Een andere specifieke bepaling voor diensten van algemeen economisch belang in het vervoer over land 

is te vinden in artikel 93 VWEU. 
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van het handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang 
van de Unie." 

Bijgevolg valt niet voor eens en altijd te definiëren wat een dienst van algemeen economisch 
belang is en beschikken lidstaten dan ook over een grote beoordelingsruimte op dit punt. Het 
Hof van Justitie heeft echter duidelijk gemaakt dat niet iedere economische activiteit kan 
worden beschouwd als een dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 106, 
lid 2, VWEU. Deze activiteiten moeten namelijk "een algemeen economisch belang dienen 
dat deze onderscheidt van andere economische activiteiten"12. In lijn met deze rechtspraak 
heeft de Commissie in het verleden al beklemtoond dat diensten van algemeen economisch 
belang economische activiteiten zijn waarvoor de lidstaten specifieke 
openbaredienstverplichtingen opleggen op basis van een criterium "algemeen belang". Deze 
verplichtingen moeten worden opgelegd wanneer overheidsinstanties menen dat de markt dit 
soort diensten niet levert of tegen voorwaarden die niet als bevredigend kunnen gelden13. 
Daarom geldt dat, buiten sectoren waar de omschrijving van diensten van algemeen 
economisch belang door het EU-recht (bijv. sectorale richtlijnen) is vastgesteld of anderszins 
beperkt, de controletaak van de Commissie zich, wat betreft de beoordelingsruimte van 
lidstaten om diensten van algemeen economisch belang te omschrijven, beperkt tot het 
onderzoek of die omschrijving geen kennelijke fout bevat. De Commissie oefent deze haar 
bevoegdheid uit onder het toezicht van de rechtscolleges van de Unie14.  

De beoordeling van de vraag of een specifieke compensatie voor de openbare dienst aan de 
vereisten voor verenigbaarheid op grond van artikel 106, lid 2, voldoet, is dan weer de 
exclusieve bevoegdheid van de Commissie (onderworpen aan rechterlijke toetsing door het 
Hof van Justitie). Het Altmark-arrest maakte duidelijk dat heel wat bestaande compensaties 
voor de openbare dienst als staatssteun dienden te worden behandeld en leidden tot een vraag 
van lidstaten en andere belanghebbenden om het nodige houvast te bieden over de vraag hoe 
regelingen voor diensten van algemeen economisch belang conform de staatssteunregels 
kunnen worden uitgewerkt; ook wordt meer duidelijkheid gevraagd over hoe de Commissie 
die beoordeling in de praktijk zou uitvoeren. De Commissie kwam die vraag in 2005 tegemoet 
met een pakket maatregelen ("het DAEB-pakket")15. 

2.2. Het DAEB-pakket 

Het DAEB-pakket bestaat uit drie instrumenten, gewoonlijk de DAEB-beschikking16, de 
DAEB-kaderregeling17 en de transparantierichtlijn18 genoemd. 

                                                 
12 Zie zaak C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA / Siderurgica Gabrielli SpA, Jurispr. 

1991, blz. I-5889, punt 27; arrest van 17 juli 1997, zaak C-242/95, GT-Link A/S / De Danske 
Statsbaner (DSB), Jurispr. 1997, blz. I-4449, punt 53; arrest van 18 juni 1998, zaak C-266/96, Corsica 
Ferries France SA / Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop. Arl e.a., Jurispr. 1998, 
blz. I-3949, punt 45. 

13 Mededeling van de Commissie "Diensten van algemeen belang in Europa", PB C 17 van 19.1.2001, blz. 
4, punt 14. Zie ook bijlage II bij diezelfde mededeling. Zie ook het arrest-BUPA, reeds aangehaald in 
voetnoot 8, punten 166, 169 en 172. 

14 Zie arrest van 15 juni 2005, zaak T-17/02, Fred Olsen / Commissie, Jurispr. 2005, blz. II-2031; arrest-
BUPA, reeds aangehaald in voetnoot 8, punt 13, en arrest van 22 oktober 2008, zaak T-309/04, TV 
2/Danmark A/S e.a. / Commissie, Jurispr. 2008, blz. II-2935, punt 95. 

15 Gemeenzaam ook "Altmark-pakket" of "pakket-Monti-Kroes" genoemd.  
16 Beschikking (EG) nr. 842/2005 van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing 

van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag [thans artikel 106, lid 2, VWEU] op staatssteun in de vorm 
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2.2.1. De DAEB-beschikking 

Volgens artikel 108, lid 3, VWEU dient elke lidstaat die voornemens is staatssteun toe te 
kennen, die steun bij de Commissie aan te melden. De voorgenomen steun mag niet ten 
uitvoer worden gelegd totdat de Commissie haar besluit heeft vastgesteld. 

Om excessieve administratieve lasten te vermijden voor steunmaatregelen waarvan de kans 
betrekkelijk klein is dat zij tot concurrentieverstoring zullen leiden, stelt de DAEB-
beschikking omstandigheden vast waarin, bij wijze van uitzondering op het vereiste van 
artikel 108, lid 3, VWEU, compensaties ten behoeve van diensten van algemeen economisch 
belang niet bij de Commissie hoeven te worden aangemeld. De DAEB-beschikking is van 
toepassing op compensaties ten behoeve van diensten van algemeen economisch belang welke 
worden toegekend aan ondernemingen die een gemiddelde jaaromzet, alle werkzaamheden 
bijeengenomen, vóór belasting van in totaal minder dan 100 miljoen EUR19 behalen 
gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen 
economisch belang is toegewezen, en die voor de betrokken dienst jaarlijks minder dan 30 
miljoen EUR compensatie ontvangen. 

Voor lucht- en zeeverbindingen met eilanden en voor de exploitatie van havens en 
luchthavens gelden specifieke drempels, die op het aantal passagiers (in plaats van op 
financiële drempels) zijn gebaseerd. Deze drempels kunnen worden toegepast in plaats van de 
algemene drempel op basis van omzet en compensatiebedrag. De DAEB-beschikking is niet 
van toepassing op het vervoer over land of de publieke omroep. Compensatie die wordt 
toegekend aan ziekenhuizen en woningcorporaties die diensten van algemeen economisch 
belang verrichten, wordt sowieso vrijgesteld, ongeacht het bedrag. 

Om die vrijstellingen echter te kunnen genieten, dient de compensatie voor de openbare dienst 
voor het beheer van diensten van algemeen economisch belang eveneens te voldoen aan de 
gedetailleerde voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 4, 5 en 6 van de DAEB-
beschikking en die moeten garanderen dat de verrichter van de dienst van algemeen 
economisch belang niet wordt overgecompenseerd.  

Volgens artikel 4 van de DAEB-beschikking moet de betrokken onderneming met de dienst 
van algemeen economisch belang worden belast door middel van een of meer officiële 
besluiten, waarin onder andere de aard en de duur van de aan de dienst van algemeen 
economisch belang verbonden verplichtingen, de parameters voor de berekening, controle en 
herziening van de compensatie en de regelingen om overcompensatie te voorkomen en terug 
te betalen, worden vastgelegd.  

                                                                                                                                                         
van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend, PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67. 

17 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 
PB C 297 van 29.11.2005, blz. 4. 

18 Richtlijn (EG) nr. 81/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn (EG) 
nr. 723/80 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare 
bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen, thans gecodificeerd als 
Richtlijn (EG) nr. 111/2006 van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële 
betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde 
ondernemingen, PB L 318 van 17.11.2006, blz. 17. 

19 In het geval van kredietinstellingen is de drempel een balanstotaal van 800 miljoen EUR. 
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Volgens artikel 5 mag het compensatiebedrag niet hoger zijn dan wat nodig is om de kosten 
van de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot diensten van algemeen economisch 
belang geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdende met de opbrengsten alsmede met 
een redelijke winst uit het voor de uitvoering van die verplichtingen noodzakelijke eigen 
vermogen. Datzelfde artikel geeft ook nader aan hoe de kosten, de inkomsten en een 
"redelijke winst" moeten worden berekend. 

Ten slotte dienen de lidstaten, volgens artikel 6, op geregelde tijdstippen controles uit te 
voeren om ervoor te zorgen dat ondernemingen geen compensatie ontvangen die het 
overeenkomstig artikel 5 bepaalde bedrag overschrijdt (hoewel dit artikel bepalingen bevat 
waardoor een beperkt bedrag aan overcompensatie naar het volgende jaar mag worden 
overgedragen - en niet meteen hoeft te worden terugbetaald).  

Aangetekend dient te worden dat die toepasselijkheidsvoorwaarden op de drie eerste Altmark-
criteria zijn gebaseerd, aangevuld met nadere gegevens over de praktische toepassing ervan. 
De DAEB-beschikking bevat echter geen equivalent voor het vereiste van het vierde Altmark-
criterium betreffende de keuze van de verrichter van de dienst van algemeen economisch 
belang of het vergelijken van de kosten van die dienstverrichter met die van een gemiddelde, 
goed beheerde onderneming.  

2.2.2. De DAEB-kaderregeling 

Staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst ten behoeve van het beheer 
van diensten van algemeen economisch belang die niet aan de voorwaarden van de DAEB-
beschikking voldoet, dient te worden aangemeld bij de Commissie met het oog op een 
individuele verenigbaarheidsbeoordeling. Voor zulke steun stelt de DAEB-kaderregeling de 
voorwaarden vast waaronder deze verenigbaar met de interne markt kan worden verklaard.  

De in de DAEB-kaderregeling vastgelegde verenigbaarheidsvoorwaarden zijn in wezen 
dezelfde als de toepasselijkheidsvoorwaarden in de artikelen 4, 5 en 6 van de DAEB-
beschikking20. Het belangrijkste verschil tussen deze beide instrumenten betreft de vrijstelling 
van de verplichting om voorgenomen staatssteun aan te melden vóór de tenuitvoerlegging 
ervan. Compensatie voor diensten van algemeen economisch belang die aan deze 
voorwaarden voldoet en tevens onder de drempels van de DAEB-beschikking blijft, of 
compensatie die ziekenhuizen of woningcorporaties voor het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang wordt toegekend, geldt als verenigbaar zonder dat deze vooraf 
bij de Commissie dient te worden aangemeld. Daarentegen dient compensatie voor het 
verrichten van diensten van algemeen economisch belang die aan de voorwaarden voldoet, 
maar niet onder de drempels van de DAEB-beschikking blijft, bij de Commissie te worden 
aangemeld om verenigbaar te worden verklaard. De DAEB-kaderregeling is niet van 
toepassing op het vervoer over land, het lucht- en zeevervoer of de publieke omroep. Voor die 
sectoren gelden sectorale regels. 

                                                 
20 De bepalingen voor de overdracht van overcompensatie van het ene jaar naar het volgende verschillen 

licht, maar de beginselen van geregelde controles om overcompensatie te voorkomen en van beperkte 
mogelijkheden tot overdracht zijn zowel in de DAEB-beschikking als in de DAEB-kaderregeling van 
toepassing. 
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2.2.3. De transparantierichtlijn 

Volgens de transparantierichtlijn, althans volgens de versie die vóór 2005 van kracht was, 
dienden exploitanten van openbare diensten een gescheiden boekhouding te voeren: voor de 
diensten van algemeen economisch belang waarvoor ze staatssteun ontvingen, enerzijds, en 
voor andere activiteiten, anderzijds. Het derde element van het DAEB-pakket bestond in de 
wijziging van de transparantierichtlijn: voor alle diensten van algemeen economisch belang 
waarvoor een overheidsinstantie financiële compensatie verleent, is nu een gescheiden 
boekhouding nodig, ongeacht of die compensatie staatssteun vormt of niet. 

3. HET DAEB-PAKKET IN DE PRAKTIJK TOEGEPAST 

Aan de hand van het Altmark-arrest kan worden uitgemaakt of een bepaalde compensatie 
voor de openbare dienst staatssteun vormt, ongeacht de economische sector in kwestie. Dat 
geldt niet voor de beoordeling van de verenigbaarheid door de Commissie, die in een aantal 
gevallen afhangt van het specifieke karakter van bepaalde sectoren en de daarvoor geldende 
specifieke regels. Hierna wordt dan ook een overzicht gegeven van de toepassing van 
staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang in de meest relevante 
sectoren.  

3.1. Vervoer 

3.1.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken21 

Met ongeveer 500 miljard EUR aan bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen waren 
vervoersdiensten (inclusief opslag, bewaring en andere ondersteunende activiteiten) goed 
voor ongeveer 4,6% van de totale bruto toegevoegde waarde binnen de EU-27 in 2007. Dat 
cijfer omvat enkel de bruto toegevoegde waarde van ondernemingen die als hoofdactiviteit 
vervoersdiensten en daaraan gerelateerde diensten verrichten; vervoer voor eigen rekening 
wordt niet meegerekend. De vervoersector als geheel vertegenwoordigt 7% van het bbp in de 
EU. 

In 2007 waren er in de vervoersector in de EU-27 meer dan 9,2 miljoen mensen aan het werk, 
ongeveer 4,4% van alle werknemers. Bijna twee derde van hen (63%) was actief in het 
vervoer over land (weg, spoor, binnenwateren), 2% in het zeevervoer, 5% in het luchtvervoer 
en 30% in vervoersondersteunende activiteiten (zoals verlading, opslag en bewaring van 
vracht, reis- en vervoersbureaus en reisorganisatoren). 

3.1.2. Reguleringskader en sectorale staatssteunregels 

Lidstaten geven aanzienlijke middelen uit voor het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang in de vervoerssector en voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
infrastructuur. Het EU-recht bevat namelijk een aantal mechanismen die de verrichting van 
dergelijke diensten mogelijk maken en aanmoedigen. De lidstaten moeten er echter voor 
zorgen dat de overheidsfinanciering met de toepasselijke regels strookt en in het bijzonder dat 
overcompensatie en concurrentieverstoring worden vermeden. 

                                                 
21 Europese Commissie, Statistical pocketbook 2010, EU Energy and Transport in figures. De cijfers over 

de omvang van deze sector zoals die hier en in de volgende punten over andere sectoren worden 
gegeven, omvatten ook activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang zijn. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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Het reguleringskader en de toepasselijke regels variëren volgens het type vervoer. In het 
openbaar vervoer voor reizigers geldt voor het opleggen van openbaredienstverplichtingen 
gedetailleerde sectorale regelgeving. De DAEB-kaderregeling en de DAEB-beschikking zijn 
niet van toepassing op deze sector. Voor lucht- en zeevervoer geldt alleen de DAEB-
beschikking, doch aangevuld met sectorale regels en richtsnoeren. 

3.1.2.1. Vervoer over land 

Artikel 106, lid 2, VWEU is niet van toepassing op het vervoer over land. Daarop is namelijk 
artikel 93 van toepassing, waarin wordt bepaald dat "de steunmaatregelen [met de Verdragen 
verenigbaar zijn] die beantwoorden aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer of 
die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met het begrip „openbare dienst” 
verbonden, verplichte dienstverrichtingen." Daaruit volgt dat de DAEB-beschikking en de 
DAEB-kaderregeling niet op het vervoer over land van toepassing zijn. 

De nieuwe verordening betreffende het openbaar personenvervoer, 
Verordening (EG) nr. 1370/200722 werd op 3 december 2009 van kracht. Deze verordening 
bevat de regels die gelden voor de compensaties voor openbaredienstverplichtingen in het 
openbaar vervoer van reizigers. Of en hoe deze verordening ook op het reizigersvervoer over 
de binnenwateren wordt toegepast, staat aan de lidstaten. In afwachting van de 
inwerkingtreding van deze nieuwe regels heeft de Commissie, wanneer zij maatregelen op 
hun verenigbaarheid moest beoordelen, de vroegere staatssteunregels van Verordeningen 
(EEG) nrs. 1191/69 en (EEG) nr. 1107/70 toegepast. Het arrest van het Hof van Justitie in de 
zaak-Altmark heeft duidelijk gemaakt dat deze verordeningen regels bevatten wat betreft de 
verenigbaarheid van staatssteun23. 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 legt de verplichting op om openbaredienstovereenkomsten te 
sluiten (behalve voor openbaredienstverplichtingen waarbij tarieven worden vastgesteld voor 
alle of bepaalde categorieën reizigers en waarvoor ook algemene regels kunnen gelden). De 
verordening maakt een onderscheid tussen openbaredienstovereenkomsten waarvoor de regels 
inzake overheidsopdrachten van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG gelden, en 
dienstenconcessies. Wat deze laatste categorie betreft, de toewijzing van 
openbaredienstovereenkomsten dient normaal gesproken via aanbestedingen te verlopen, 
maar dit is niet in alle gevallen verplicht. Alle openbaredienstovereenkomsten en 
compensaties voor algemene regels inzake vaststelling van tarieven dienen zo te worden 
opgesteld dat "overcompensatie wordt voorkomen", maar die algemene bepaling geeft geen 
verdere criteria voor de berekening van compensaties. 

Over de hoogte van de compensatie is in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 
bepaald dat "de compensatie in geen geval het bedrag overschrijdt dat nodig is om het netto-
financiële effect op kosten en inkomsten van de nakoming van de 
openbaredienstverplichtingen te dekken, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
door de exploitant van openbare diensten ingehouden ontvangsten ter zake en een redelijke 
winstmarge". De term "redelijke winst" wordt in punt 6 van de bijlage bij de verordening 
bovendien gedefinieerd als "een vergoeding (…) die overeenstemt met de gebruikelijke 

                                                 
22 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 

betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening 
(EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad, PB L 315 van 
3.12.2007, blz. 1. 

23 Zie arrest-Altmark, reeds aangehaald in voetnoot 5, punt 95. 
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kapitaalbeloning in de sector in een bepaalde lidstaat, rekening houdende met het risico, of het 
ontbreken daarvan, voor de exploitant van de openbare dienst ingevolge de tussenkomst van 
de overheid". 

3.1.2.2. Luchtvervoer 

In het luchtvervoer beperkt Verordening (EG) nr. 1008/200824 (hierna ook "de verordening 
luchtdiensten" genoemd) het type routes waarvoor openbaredienstverplichtingen kunnen 
worden opgelegd, en voert zij strenge procedures in - vooral met betrekking tot 
aanbestedingen - voor het opleggen van openbaredienstverplichtingen. Een belangrijke 
bijzonderheid van openbaredienstverplichtingen in de luchtvervoerssector is het duidelijke 
onderscheid tussen de opgelegde verplichtingen en exclusieve concessies (met of zonder 
compensatie).  

De verordening luchtdiensten onderscheidt twee fasen bij het toewijzen van 
openbaredienstverplichtingen. Ten eerste kunnen openbaredienstverplichtingen op een 
individuele luchtroute worden opgelegd. Ten tweede mag de lidstaat de toegang tot een 
luchtroute alleen dan tot één enkele exploitant beperken indien geen enkele 
luchtvaartmaatschappij bereid is de route te bedienen, op voorwaarde dat de exploitant via een 
Europese aanbestedingsprocedure wordt geselecteerd. Hoewel de goedkeuring van de 
Commissie niet vereist is, is zij toch bevoegd de openbaredienstverplichtingen te onderzoeken 
en, bij besluit, te schorsen indien deze niet in overeenstemming met de verordening 
luchtdiensten zijn. De Commissie dient dan ook over elke fase van de procedure voor het 
opleggen van openbaredienstverplichtingen te worden ingelicht en de 
openbaredienstverplichting kan niet van start gaan vooraleer de Commissie een kennisgeving 
in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft gepubliceerd over de oplegging ervan en (in 
voorkomend geval) de aanbesteding. 

Compensatie voor openbaredienstverplichtingen kan enkel worden betaald aan 
luchtvaartmaatschappijen die via een aanbestedingsprocedure werden geselecteerd. Volgens 
artikel 17, lid 7, van de verordening luchtdiensten "[wordt] [u]it de offertes zo snel mogelijk 
een keuze gemaakt, waarbij wordt gelet op de toereikendheid van de aangeboden dienst, met 
inbegrip van de tarieven en voorwaarden die aan de gebruikers kunnen worden aangeboden en 
de kosten van de eventuele van de betrokken lidstaat (lidstaten) verlangde vergoeding". 
Wanneer de opdracht wordt toegewezen op basis van de laagst verlangde compensatie, biedt 
de inachtneming van de verordening luchtdiensten ook de garantie dat het vierde Altmark-
criterium in acht wordt genomen25. Hoewel de DAEB-beschikking (maar niet de DAEB-
kaderregeling) op het luchtvervoer van toepassing is, vormt compensatie voor 
openbaredienstverplichtingen in het luchtvervoer dus in veel gevallen misschien geen 
staatssteun. Toch dient nog steeds te worden nagegaan of met een aanbesteding diensten 
worden verricht tegen de laagste kosten voor de gemeenschap. De richtsnoeren 
luchtvaartsteun van 1994 bevatten regels inzake de verenigbaarheid van 
compensatiebetalingen voor diensten van algemeen economisch belang in het luchtvervoer. 

                                                 
24 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, PB L 293 van 
31.10.2008, blz. 3. 

25 Dit geldt misschien echter niet voor de noodprocedure van artikel 16, lid 12, waarbij de 
luchtvaartmaatschappij wordt geselecteerd zonder een open aanbestedingsprocedure. 
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Voorts kunnen, volgens de communautaire richtsnoeren voor financiering van luchthavens en 
aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven26, 
bepaalde economische activiteiten die door luchthavens worden verricht, als diensten van 
algemeen economisch belang worden aangemerkt. In "uitzonderlijke gevallen" kan het 
volledige beheer van een luchthaven als een dienst van algemeen economisch belang worden 
beschouwd, bijvoorbeeld in het geval van een luchthaven "in een geïsoleerd gebied". 

3.1.2.3. Zeevervoer 

Artikel 106, lid 2, VWEU en de DAEB-beschikking (maar niet de DAEB-kaderregeling) zijn 
van toepassing op het zeevervoer. Daarnaast zijn andere regels met betrekking tot het 
verrichten van diensten van algemeen economisch belang in deze sector te vinden in 
Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van 
het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten 
(cabotage in het zeevervoer)27. Artikel 4 van deze verordening ziet op het sluiten van 
openbaredienstcontracten en het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor de 
verrichting van cabotagediensten aan scheepvaartmaatschappijen die aan geregelde diensten 
deelnemen. De richtsnoeren staatssteun in het zeevervoer (zie verder) erkennen de 
mogelijkheid voor lidstaten om openbaredienstverplichtingen op te leggen of 
openbaredienstcontracten te sluiten met betrekking tot internationale vervoersdiensten 
wanneer dat nodig is om in essentiële behoeften inzake openbaar vervoer te voorzien. 

Wat Verordening (EEG) nr. 3577/92 betreft, heeft het Hof van Justitie verklaard dat ingevolge 
artikel 4 juncto artikel 1 van deze verordening het verrichten van geregelde cabotagediensten 
voor het zeevervoer vanuit, naar en tussen eilanden slechts afhankelijk mag worden gesteld 
van de afgifte van een voorafgaande administratieve vergunning, wanneer: i) kan worden 
aangetoond dat er een reële behoefte aan openbare diensten bestaat wegens de 
ontoereikendheid van de geregelde zeevervoerdiensten in een situatie van vrije mededinging; 
ii) bovendien wordt aangetoond dat dit stelsel van voorafgaande administratieve 
vergunningen noodzakelijk en evenredig is in verhouding tot het beoogde doel, en iii) dit 
stelsel gebaseerd is op objectieve criteria, die niet-discriminatoir en vooraf kenbaar voor de 
betrokken ondernemingen zijn28. 

Daarenboven heeft de Commissie een aantal mededelingen gepubliceerd die specifiek op het 
zeevervoer van toepassing zijn, waaronder de mededeling van de Commissie betreffende 
richtsnoeren voor staatssteun voor shipmanagementbedrijven29, de mededeling van de 
Commissie betreffende richtsnoeren voor staatssteun ter aanvulling van de communautaire 

                                                 
26 Mededeling van de Commissie inzake communautaire richtsnoeren voor financiering van luchthavens 

en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als 
thuishaven, PB C 312 van 9.12.2005, blz. 1. 

27 PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7. 
28 Arrest van 20 februari 2001, zaak C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas 

Regulares (Analir) e.a. / Administración General del Estado, Jurispr. 2001, blz. I-1271, punt 40. 
29 Mededeling van de Commissie betreffende richtsnoeren voor staatssteun voor 

scheepsmanagementbedrijven, PB C 132 van 11.6.2009, blz. 6. 
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financiering voor de totstandbrenging van snelwegen op zee30 en de communautaire 
richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer31. 

3.1.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie 

Wat het vervoer over land betreft, wordt een deel van de overheidsfinanciering voor 
openbaar reizigersvervoer op basis van een openbaredienstcontract niet bij de Commissie 
aangemeld, ofwel omdat deze financiering geen staatssteun vormt, ofwel omdat deze is 
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting. In deze sector krijgt de Commissie een groot 
aantal klachten te onderzoeken, maar ook een aantal aanmeldingen van subsidies voor 
diensten voor stads- en streekbusvervoer; daarbij gaat het vooral om opdrachten die zijn 
toegewezen zonder dat er een garantie is dat deze tegen de tegen de laagste kosten voor de 
gemeenschap worden uitgevoerd. 

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het nieuwe Deense systeem van verlaagde 
tarieven voor bepaalde categorieën reizigers die gebruikmaken van langeafstandslijnen, 
staatssteun behelsde die verenigbaar is met de interne markt32. Bedoeling van die regeling is 
voldoende vervoersdiensten te verzekeren voor mensen met lage inkomens en, meer 
algemeen, het openbaar vervoer te bevorderen. De regeling zal eveneens geharmoniseerde 
voorwaarden helpen te creëren voor concurrentie tussen spoorwegondernemingen die reeds 
compensatie voor het verlenen van gelijkaardige of hogere kortingen ontvangen, en 
langeafstandsbuslijnen. 

In lijn met het Altmark-arrest heeft de Commissie de door de Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
(Duitsland) verleende compensaties voor het openbaar busvervoer niet als steun beschouwd33. 
Ook kwam de Commissie tot de conclusie dat de uitbreiding van de compensatie voor 
openbare diensten in de Landkreis Wittenberg, gekoppeld aan de aanvulling van de bestaande 
buslijnen, geen staatssteun vormde34. Daarnaast heeft de Commissie, op basis van 
Verordeningen (EG) nr. 1370/2007, (EEG) nr. 1191/69 en (EEG) nr. 1107/70, in drie zaken 
toestemming verleend voor compensatie ten behoeve van de openbare dienst in het 
busvervoer nadat de formele onderzoekprocedure was ingeleid: steunmaatregel C 16/2007 - 
Oostenrijk - Steun ten behoeve van Postbus in het district Lienz; steunmaatregel C 58/2006 - 
Duitsland - Steun ten gunste van de ondernemingen Bahnen der Stadt Monheim (BSM) en 
Rheinische Bahngesellschaft (RBM) in het Verkehrsverbund Rhein Ruhr, en steunmaatregel 
C 3/2008 - Tsjechische Republiek - Compensaties voor openbare dienstverlening voor Zuid-
Moravische busmaatschappijen. In één andere zaak gaf zij toestemming zonder dat de 
procedure was ingeleid: steunmaatregel NN 53/2006 - Malta - Particulier busvervoer van de 
Unscheduled Bus Services (USB). Daarnaast zijn er nog twee zaken in onderzoek: 
steunmaatregel C 54/2007 - Duitsland - Staatssteun voor de Emsländische Eisenbahn GmbH, 

                                                 
30 Mededeling van de Commissie betreffende richtsnoeren voor staatssteun ter aanvulling van de 

communautaire financiering voor de totstandbrenging van snelwegen op zee, PB C 317 van 12.12.2008, 
blz. 10. 

31 Mededeling van de Commissie "Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het 
zeevervoer", PB C 13 van 17.1.2004, blz. 3. 

32 Steunmaatregel N 332/2008 - Denemarken - Compensatie voor de exploitanten van 
langeafstandsbuslijnen voor de tariefreducties die aan bepaalde gebruikers van dergelijke diensten 
worden verleend (PB C 46 van 25.2.2009, blz. 8). 

33 Steunmaatregel N 206/2009 - Duitsland - Finanzierungssatzung für den Öffentlichen 
Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (PB C 255 van 24.10.2009, blz. 4). 

34 Steunmaatregel N 207/2009 - Duitsland - Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher 
Verkehrsleistungen im Landkreis Wittenberg (PB C 255 van 24.10.2009, blz. 4). 
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en steunmaatregel C 17/2008 - Tsjechische Republiek - Klacht tegen openbare 
wegvervoersdiensten in de regio Ústí nad Labem.  

In verschillende zaken, waarvan de zaak-DB Regio35 met betrekking tot het 
openbaredienstcontract tussen DB Regio en de deelstaten Berlijn en Brandenburg de meest 
prominente was, is de vraag gerezen hoe het begrip "redelijke winst" dient te worden 
gedefinieerd. In Verordening (EG) nr. 1370/2007 is sprake van een vergelijking met 
sectorgemiddelden, rekening houdende met het risico (of het ontbreken daarvan) dat aan een 
bepaald contract is verbonden. Helaas is zo'n vergelijking, in het licht van de erg 
uiteenlopende winstmarges in een traditioneel door hoge tekorten gekenmerkte sector, niet 
altijd eenvoudig te maken. In de zaak-Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschouwde de Commissie 
een "winst" (te begrijpen als omzetmarge) van 5% als redelijk, terwijl zij in de Tsjechische 
zaak van compensaties voor openbare dienstverlening voor Zuid-Moravische 
busmaatschappijen36 een "winst" (in de zin van omzetmarge) van 7,85% als redelijk 
beschouwde. De winst dient ook te worden bezien in het licht van de heersende macro-
economische situatie, met name de inflatie. Een ander aspect is de geschikte keuze van de 
relevante winstratio (Verordening (EG) nr. 1370/07 heeft het over "kapitaalbeloning") en de 
vraag welk risico de exploitant draagt (dit is sterk afhankelijk van de contractvoorwaarden). 

Belangrijk in dat verband is dat Verordening (EG) nr. 1370/2007 voorts aangeeft dat de 
compensatiemethode het behoud of de ontwikkeling van een efficiënt beheer door de 
exploitant van openbare diensten en de verrichting van personenvervoersdiensten van 
voldoende kwaliteit moet bevorderen. Een interessante toepassing daarvan is te vinden in de 
zaak van de Deense spoorwegen37, waar het compensatiesysteem zo werd opgezet dat het de 
begunstigde ertoe moet aanzetten zijn productiviteit te verhogen. In deze zaak heeft de 
Commissie een kapitaalbeloning van 6% aanvaard, die kan stijgen in geval van 
productiviteitsverbeteringen, met een plafond van 12% voor elk jaar afzonderlijk en 10% voor 
elke periode van drie jaar. Dit betekent ook dat, anders dan bij de DAEB-beschikking en de 
DAEB-kaderregeling, er een doelmatigheidseis wordt gesteld aan het openbare 
reizigersvervoer over land. 

Binnen het luchtvervoer kan, zoals reeds is opgemerkt, compensatie voor 
openbaredienstverplichtingen alleen worden betaald aan luchtvaartmaatschappijen die via een 
aanbestedingsprocedure werden geselecteerd (behalve wanneer de noodprocedure van artikel 
16, lid 12, wordt toegepast). Daarom voldoet de compensatie voor 
openbaredienstverplichtingen in het luchtvervoer (mits er voldoende inschrijvers op de 
aanbesteding zijn en de opdracht wordt toegewezen tegen de laagste kosten) aan het vierde 
Altmark-criterium - en vormt deze wellicht geen staatssteun38. In dat verband heeft een aantal 
lidstaten twijfel bij het nut van de DAEB-beschikking met betrekking tot de verenigbaarheid 
van compensaties voor openbaredienstverplichtingen in het luchtvervoer. 

                                                 
35 Steunmaatregel C 47/2007 - Duitsland - Contract voor openbare dienstverlening tussen Deutsche Bahn 

Regio en de deelstaten Berlijn en Brandenburg (PB C 35 van 8.2.2008, blz. 13). 
36 Steunmaatregel C 3/2008 - Tsjechische Republiek - Compensatie voor openbare dienstverlening voor 

Zuid-Moravische busmaatschappijen, PB L 97 van 16.4.2009, blz. 14. 
37 Steunmaatregel C 41/2008 - Denemarken - Contracten voor openbaarvervoersdiensten tussen het 

Deense ministerie van Vervoer en Danske Statsbaner, PB L 7 van 11.1.2011, blz. 1. 
38 Een opvallende uitzondering is de noodprocedure van artikel 16, lid 12, waarmee de lidstaat, ingeval de 

exploiterende luchtvaartmaatschappij het contract niet nakomt, een andere luchtvaartmaatschappij kan 
aanwijzen voor een periode van maximaal zeven maanden, namelijk de tijd die nodig is om een nieuwe 
aanbesteding uit te schrijven. 
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In veel gevallen is de respons op dergelijke aanbestedingen gering en vaak wordt slechts één 
bod ontvangen. Bovendien doet de inachtneming van de verordening luchtdiensten niet af aan 
de verplichting voor de lidstaat om na te gaan of aan elk van de vier Altmark-criteria is 
voldaan, aangezien het hier cumulatieve criteria betreft.  

Tot dusver heeft de Commissie nog geen aanmeldingen op grond van de staatssteunregels 
ontvangen van openbaredienstverplichtingen in het luchtvervoer, en heeft zij slechts één 
staatssteunbeschikking gegeven met betrekking tot openbaredienstverplichtingen in het 
luchtvervoer (een negatieve beschikking in zaak-Air Catalunya39 waarbij Spanje compensatie 
had verleend zonder een aanbesteding uit te schrijven). 

De Commissie heeft tot dusver nog geen besluit vastgesteld op basis van de DAEB-
bepalingen van de richtsnoeren luchthavensteun, hoewel die een relatief duidelijk en gunstig 
kader voor het verlenen van overheidsfinanciering lijken te vormen. Zulke 
overheidsfinanciering kan worden beschouwd als zijnde geen staatssteun indien de Altmark-
voorwaarden zijn vervuld. Ook al zou die overheidsfinanciering als staatssteun worden 
beschouwd, toch zou deze verenigbaar met het VWEU kunnen worden geacht indien was 
voldaan aan de verenigbaarheidscriteria van artikel 106, lid 2, VWEU, zoals die in de DAEB-
beschikking zijn ontwikkeld, zodat deze financiering niet bij de Commissie hoeft te worden 
aangemeld. 

Wat het zeevervoer betreft, is het de Commissie bekend dat de DAEB-beschikking is 
toegepast, met name ten aanzien van verbindingen met eilanden. De Commissie heeft na een 
diepgaand onderzoek de vergoeding die de Franse Staat in de periode 1991-2001 aan Société 
Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) heeft betaald voor het uitvoeren van 
openbaredienstverplichtingen, verenigbaar verklaard met de interne markt40. Tegen die 
beschikking is beroep ingesteld bij het Gerecht, waar deze zaak nu aanhangig is41. 

De Commissie heeft in vier zaken van diensten van algemeen economisch belang in het 
zeevervoer (met betrekking tot twee lidstaten) een eindbesluit vastgesteld. Een van die 
besluiten is echter nietig verklaard door het Gerecht en deze zaak wordt momenteel opnieuw 
onderzocht: 

• steunmaatregel C 470/200442 - Italië - Tirrenia di Navigazione, beschikking nietig 
verklaard bij arrest in de zaak T-265/0443;  

• steunmaatregel N 62/200544 - Italië - Openbaredienstcontract voor een regelmatige 
zeeverbinding voor passagiers tussen de regio Friuli-Venezia-Giulia en Kroatië en 
Slovenië; 

                                                 
39 Steunmaatregel C 79/2002 - Spanje - Steunregeling ten gunste van de luchtvaartmaatschappij 

Intermediación Aérea SL, PB L 110 van 30.4.2005, blz. 56. 
40 Steunmaatregel C 58/2002 - Frankrijk - Herstructureringssteun Société Nationale Maritime Corse-

Méditerranée (SNCM), PB L 225 van 27.8.2009, blz. 180. 
41 Zaak T 565/08, Corsica Ferries France SAS / Commission (aanhangig). 
42 Steunmaatregel C 64/1999 - Italië - Steun aan scheepvaartmaatschappĳ Tirrenia di Navigazione, PB L 

318 van 4.12.2001, blz. 9. 
43 Arrest van 4 maart 2009, gevoegde zaken T-265/04, T-292/04 en T-504/04, Tirrenia di Navigazione 

SpA e.a. / Commissie, Jurispr. 2009, blz. II-21*. 
44 Steunmaatregel N 62/2005 - Italië - Contratto di servizio pubblico per una linea marittima regolare di 

passeggeri tra la Regione Friuli Venezia Giulia da un lato e la Croazia e la Slovenia dall'altro (PB C 90 
van 25.4.2007, blz. 10). 
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• steunmaatregel N 265/200645 - Italië - Directe forfaitaire steun ter compensatie van de 
verhoging van de brandstofprijzen in het kader van bestaande contracten voor openbare 
dienstverlening op geregelde maritieme passagiers- en ro-ro-verbindingen tussen Sicilië en 
de Isole Minori; 

• steunmaatregel C 16/200846 - Verenigd Koninkrijk - Subsidies ten gunste van CalMac en 
NorthLink voor zeevaartdiensten in Schotland. 

In deze laatste, Schotse zaak wordt in de beschikking van de Commissie verwezen naar de 
DAEB-kaderregeling en wordt een beoordeling per analogiam gemaakt.  

3.2. Energie 

3.2.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

In 2006 waren er in de EU-27 zo'n 27 000 ondernemingen in de sectoren elektriciteit, gas en 
stoom, die samen 1,2 miljoen werknemers in dienst hadden. Deze ondernemingen 
genereerden samen 940 miljard EUR omzet (rond 7% van het bbp van de EU-27) en 200 
miljard EUR aan toegevoegde waarde (3,5% van de toegevoegde waarde van de economische 
activiteiten buiten de financiële sector in de EU-27)47. 

De industriële keten in de gas- en elektriciteitssector bestaat, vereenvoudigd voorgesteld, uit 
vijf niveaus: 1) exploratie en winning (gas) / opwekking (van elektriciteit); 2) transport via 
hogedrukgasleidingen / via hoogspanningsnetten (transmissie); 3) transport via 
lagedrukgasleidingen / via laagspanningsnetten (distributie); 4) aan- en verkoop van 
elektriciteit of gas op groothandelsmarkten (wholesale trading), en 5) afzet aan eindafnemers 
(retaillevering). 

Transportactiviteiten (transmissie en distributie) worden vaak als natuurlijke monopolies 
beschouwd en daarom gelden daarvoor specifieke reguleringsmaatregelen. Volgens de 
richtlijnen voor de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt moet de productie, 
groothandel en retaillevering voor concurrentie worden opengesteld. 

Momenteel blijven de elektriciteits- en gasmarkten grotendeels nationaal in omvang. De 
Commissie heeft bij herhaling moeten vaststellen dat in deze sectoren de marktintegratie nog 
beperkt bleef, zoals met name bleek uit prijsverschillen, het bestaan van regionale monopolies 
en de aanhoudende congestie bij grensoverschrijdende transmissie tussen lidstaten. 
Grensoverschrijdende handelsstromen spelen niettemin een niet onbelangrijke rol en zullen 
naar verwachting nog toenemen. Zo waren in 2008 grensoverschrijdende elektriciteitsstromen 
goed voor 18% van het bruto binnenlandse verbruik in de EU-2748. De Europese Raad van 
februari 2011 heeft de politieke toezegging gedaan om de eengemaakte energiemarkt tegen 

                                                 
45 Steunmaatregel N 265/2006 - Italië - Aiuti diretti forfettari per compensare l'aumento del costo dei 

carburanti nell'ambito dei contratti di servizio pubblico esistenti per i collegamenti marittimi di linea 
destinati al trasporto di passeggeri e del traffico ro-ro tra la Sicilia e le isole minori (PB C 196 van 
24.8.2007, blz. 3). 

46 Steunmaatregel C 16/2008 - Verenigd Koninkrijk - Subsidies ten gunste van CalMac en NorthLink voor 
zeevaartdiensten in Schotland, PB L 45 van 18.2.2011, blz. 33. 

47 Eurostat Pocketbooks, Key figures on European business - with a special feature on the recession, editie 
2010, blz. 34. 

48 Europese Commissie, Market Observatory for Energy, report 2009 "Europe's energy position - markets 
& supply", blz. 46. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ET-10-001/EN/KS-ET-10-001-EN.PDF
http://www.energy.eu/publications/KOAE09001_002.pdf
http://www.energy.eu/publications/KOAE09001_002.pdf
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2014 te voltooien, terwijl de Commissie initiatieven heeft genomen die de laatste sporen van 
versplintering van de markt moeten opruimen49. Wat aardgas betreft, worden, nu de Europese 
reserves blijven afnemen, initiatieven genomen met het oog op een diversificatie van de 
leveringsbronnen van buiten de EU en een versterking van de interconnectie tussen 
lidstaten50. 

Vóór de liberalisering was het meest gehanteerde model de verticale integratie van 
productie/import, transport en retaillevering. Dankzij de liberalisering kunnen nieuwe 
ondernemingen actief worden op de markten voor productie, groothandel en retaillevering. 
Toch zijn deze markten nog steeds vrij sterk geconcentreerd en blijven de gevestigde spelers 
vaak een sterke positie behouden. Sinds de liberalisering zijn bepaalde gevestigde spelers in 
de EU sterk gegroeid buiten hun thuismarkten, met name via overnames.  

3.2.2. Reguleringskader 

Door de eerste elektriciteitsrichtlijn51 (1996) en de eerste gasrichtlijn52 (1998) werden de 
wettelijke monopolies opgeheven en dienden de lidstaten geleidelijk grote zakelijke afnemers 
toe te staan hun leveranciers te kiezen. Die richtlijnen introduceerden ook bepalingen met 
betrekking tot de toegang van derden tot transmissie- en distributienetwerken. Voorts kregen 
verticaal geïntegreerde ondernemingen een minimumniveau opgelegd wat betreft de scheiding 
van hun netwerkactiviteiten van hun overige activiteiten (de zgn. ontvlechting). In de 
gassector werden invoermonopolies afgeschaft. 

De tweede elektriciteitsrichtlijn53 en de tweede gasrichtlijn54 scherpten deze bepalingen aan. 
Met name eisten zij de volledige openstelling van de retailmarkten voor elektriciteit en gas: 
vanaf 1 juli 2004 voor alle zakelijke afnemers en vanaf 1 juli 2007 voor alle huishoudelijke 
afnemers. Voor de productie van elektriciteit beperkte de tweede elektriciteitsrichtlijn de 
mogelijkheid om voor nieuwe capaciteit tenderprocedures te gebruiken tot die gevallen 
waarin er een tekort in de stroomlevering te voorzien valt, en de verwachting is dat de markt 
hiervoor zelf geen adequate oplossing kan bieden. 

Deze richtlijnen zullen per 3 maart 2011 worden vervangen door de derde 
elektriciteitsrichtlijn55 en de derde gasrichtlijn56, waarin die eisen verder worden 

                                                 
49 Om de integratie van de markten te bevorderen, heeft de Commissie in november 2010 de mededeling 

goedgekeurd "Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond. A Blueprint for an integrated 
European energy network", SEC(2010) 1396 definitief. 

50 Zie het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Voortgang bij de 
totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit", COM(2008) 192 van 15.4.2008, en 
steunmaatregel N 594/2009 - Polen - Dotacja na inwestycje w układy przesyłowe gazu ziemnego dla 
OGP Gaz-System SA (PB C 101 van 20.4.2010, blz. 9). 

51 Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PB L 27 van 30.1.1997, blz. 20. 

52 Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PB L 204 van 21.7.1997, blz. 1. 

53 Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 
96/92/EG, PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37 [gerectificeerd in PB L 16 van 23.1.2004, blz. 74]. 

54 Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 
98/30/EG, PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57. 

55 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG, PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55. 
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aangescherpt, bijvoorbeeld op het punt van de voorwaarden voor toegang van derden tot 
netwerken en de rol van de nationale toezichthouders voor energiemarkten. Ook de regels met 
betrekking tot de ontvlechting van de transmissiesysteembeheerders zijn aangescherpt. 

Beide richtlijnen geven lidstaten de mogelijkheid om, in het algemene economisch belang, 
openbaredienstverplichtingen op te leggen met betrekking tot veiligheid (met inbegrip van 
leverings- en voorzieningszekerheid), regelmaat van de levering, de kwaliteit van de levering, 
de leveringstarieven en de milieubescherming (met inbegrip van energie-efficiëntie, energie 
uit hernieuwbare energiebronnen en klimaatbescherming). Deze verplichtingen moeten 
volgens die richtlijnen duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en 
controleerbaar zijn en elektriciteits- en gasbedrijven in de EU moet een gelijke toegang tot 
nationale verbruikers gegarandeerd worden. In 2010 heeft het Hof van Justitie zich in een 
arrest over deze bepalingen uitgesproken57. In zijn arrest heeft het Hof de nodige 
aanwijzingen gegeven met betrekking tot de voorwaarden waarop lidstaten 
openbaredienstverplichtingen kunnen opleggen voor detailhandelstarieven voor gas.  

Voorts eist de derde elektriciteitsrichtlijn dat lidstaten garanderen dat alle huishoudelijke 
afnemers van elektriciteit een universele dienstverlening krijgen: het recht om op hun 
grondgebied elektriciteit van een bepaalde kwaliteit geleverd te krijgen tegen redelijke, 
eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, transparante en niet-discriminerende tarieven. De derde 
elektriciteitsrichtlijn biedt lidstaten ook de mogelijkheid de universele dienstverlening uit te 
breiden tot kleine ondernemingen. Om de universeledienstverlening te waarborgen, kunnen de 
lidstaten een supplier of last resort ("noodleverancier") aanwijzen. 

Daarnaast eist zowel de derde elektriciteitsrichtlijn als de derde gasrichtlijn dat lidstaten 
passende maatregelen nemen ter bescherming van eindafnemers, en met name kwetsbare 
afnemers. Lidstaten moeten zelf het begrip "kwetsbare afnemers" definiëren; dit begrip kan 
verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het verbod op afsluiting van de 
elektriciteits- of gastoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden. Ook moeten de 
lidstaten eindafnemers in afgelegen gebieden bescherming bieden. De derde gasrichtlijn biedt 
lidstaten de mogelijkheid een supplier of last resort aan te wijzen voor op het gasnet 
aangesloten afnemers.  

Elektriciteitsbedrijven kunnen volgens de derde elektriciteitsrichtlijn een financiële 
compensatie krijgen voor het vervullen van openbaredienstverplichtingen: die compensatie 
moet, evenals eventuele uitsluitende rechten, op niet-discriminerende en transparante wijze 
worden verleend. Deze eisen komen bovenop de eisen uit het DAEB-pakket, dat ook geldt 
voor compensaties voor de openbare dienst in de elektriciteitssector.  

3.2.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie  

De Commissie heeft beperkte ervaring met staatssteun ter compensatie van de vervulling van 
openbaredienstverplichtingen in de elektriciteits- of gassector. De afgelopen jaren heeft zij 
talrijke staatssteunzaken in de energiesector te behandelen gekregen, maar slechts enkele 
daarvan betroffen compensaties voor de openbare dienst. 

                                                                                                                                                         
56 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG, PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94. 

57 Arrest van 20 april 2010, zaak C-265/08, Federutility e.a. / Autorità per l'energia elettrica e il gas, (nog 
niet bekendgemaakt in de Jurispr.). 
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Sinds de goedkeuring van de eerste elektriciteitsrichtlijn heeft de Commissie vijf regelingen 
goedgekeurd58 waarin er sprake was van een financiële compensatie voor het vervullen van 
openbaredienstverplichtingen met betrekking tot elektriciteit opgewekt uit binnenlandse 
energiebronnen. In die zaken stelde de Commissie zich op het standpunt dat de betreffende 
openbaredienstverplichtingen overeenstemden met een reële dienst van algemeen economisch 
belang die gerechtvaardigd was om redenen van energievoorzieningszekerheid, met name in 
het licht van een specifieke bepaling uit de elektriciteitsrichtlijnen59. Die bepaling biedt 
lidstaten de mogelijkheid, om redenen van voorzieningszekerheid, te bepalen dat prioriteit 
wordt gegeven aan de inschakeling van stroomproductie-eenheden die primaire 
energiebronnen uit eigen land gebruiken, tot maximaal 15% van de totale primaire energie die 
voor de productie van de in de betrokken lidstaat verbruikte elektriciteit nodig is. In de meest 
recente zaak heeft de lidstaat nadere toelichting verschaft die als verantwoording voor dit 
soort ingrijpen kon dienen. 

De Commissie heeft ook een zaak onderzocht van financiële compensatie die verleend zou 
gaan worden met betrekking tot een openbaredienstverplichting bestaande in het aansluiten 
van nieuwe reservecapaciteit voor de productie van elektriciteit60. In die zaak had de 
betrokken lidstaat gedetailleerde bewijzen verschaft dat op bepaalde tijdstippen tijdens 
piekperiodes een verstoring van de elektriciteitslevering dreigde en dat reservecapaciteit 
nodig was die de markt waarschijnlijk niet zelf zou kunnen leveren.  

De afgelopen jaren heeft de Commissie geen aanmelding ontvangen van staatssteun met 
betrekking tot compensaties voor de openbare dienst wat betreft universele dienstverlening 
voor elektriciteit, openbaredienstverplichtingen voor kwetsbare afnemers of afnemers in 
afgelegen gebieden, of suppliers of last resort. Een mogelijke verklaring is dat, wanneer in het 
kader van diensten van algemeen economisch belang verplichtingen worden opgelegd aan 
gevestigde spelers die toch een sterke positie op hun thuismarkt behielden, de betrokken 
lidstaten kunnen oordelen dat er geen afzonderlijke financiële compensatie nodig is. In 
dergelijke gevallen zijn gevestigde spelers wellicht in staat het financiële evenwicht van hun 
activiteiten als geheel te handhaven, ook al kunnen de kosten van bepaalde van de hun 
opgelegde openbaredienstverplichtingen hoger uitvallen dan de daarmee gegenereerde 
inkomsten. 

Voor het toewijzen van openbaredienstverplichtingen in de gas- en elektriciteitssector lijkt 
betrekkelijk weinig te worden gebruikgemaakt van tenderprocedures. Zo worden, volgens de 
European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), de vroegere adviesgroep van 
de Commissie bestaande uit nationale toezichthouders voor energiemarkten, suppliers of last 

                                                 
58 Steunmaatregel NN 49/99 - Spanje - Regeling voor de kosten van overgang naar vrije mededinging (PB 

C 268 van 22.9.2001, blz. 7); steunmaatregel N 6/A/01 - Ierland - Aan de Electricity Supply Board 
opgelegde overheidsverplichtingen betreffende de opwekking van elektriciteit uit turf (PB C 77 van 
28.3.2002, blz. 27); steunmaatregel N 34/99 - Oostenrijk - Compensatie voor gestrande kosten (PB C 5 
van 8.1.2002, blz. 2); steunmaatregel C 7/2005 - Slovenië - Staatssteunregeling in het kader van de 
wetgeving ten aanzien van in aanmerking komende energieproducenten (PB L 219 van 24.8.2007, blz. 
9), en steunmaatregel N 178/10 - Spanje - Compensación por servicio público asociada a un mecanismo 
de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono (PB C 312 van 
17.11.2010, blz. 5). 

59 Artikel 8, lid 4, van de eerste elektriciteitsrichtlijn; artikel 11, lid 4, van de tweede elektriciteitsrichtlijn, 
en artikel 15, lid 4, van de derde elektriciteitsrichtlijn. Deze drie bepalingen zijn identiek. 

60 Steunmaatregel N 475/2003 - Ierland - Openbare-dienstverplichting met betrekking tot nieuwe 
elektriciteitsproductiecapaciteit ter verzekering van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening (PB 
C 34 van 7.2.2004, blz. 8). 
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resort meestal door de overheid aangewezen en treedt, in de helft van de gevallen, de 
gevestigde leverancier op als de supplier of last resort61. 

3.3. Diensten voor afval en water 

3.3.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

De totale omzet van de bedrijven die milieudiensten leveren (eco-industrie) was in 2008 voor 
de EU-27 goed voor zo'n 319 miljard EUR, of 2,5 % van het bbp van de EU. De sector 
milieudienstverlening vertegenwoordigt in de EU zo'n 3,4 miljoen rechtstreekse banen. 
Gerekend naar opbrengsten zijn de belangrijkste sectoren vooral afvalverwerking, 
watervoorziening, afvalwaterbeheer en recycling van materialen62. 

Watervoorziening en diensten inzake waterzuivering en afvalbeheer zijn vaak de taak van 
lokale overheden die ervoor moeten zorgen dat dit soort diensten in voldoende mate worden 
aangeboden binnen de geografische regio waarvoor zij bevoegd zijn. 

Deze opdracht wordt vaak rechtstreeks door publieke administratieve entiteiten of 
overheidsbedrijven uitgevoerd of als een concessie voor een openbare dienst die is 
toegewezen aan een particuliere onderneming, die deze dienst dan verricht op de voorwaarden 
en voor de termijn zoals die in de concessieovereenkomst nader zijn aangegeven. In beide 
gevallen zijn aan het verrichten van de diensten in de betrokken geografische regio vaak 
uitsluitende rechten verbonden, zodat concurrentie op het lokale niveau vaker speelt bij het 
binnenhalen van een opdracht (met betrekking tot de keuze van degene die de concessie krijgt 
toegewezen) dan dat er concurrentie op een markt speelt.  

Op het niveau van de rechtstreekse dienstverlening aan huishoudens en bedrijven is de 
omvang van de markt dus vaak vrij gering en blijft deze beperkt tot het geografische gebied 
waarvoor de lokale overheid bevoegd is, of ten hoogste beperkt tot de regio's waarin meerdere 
overheden samenwerken bij het verrichten van de diensten in kwestie. Toch zijn in grote 
delen van de sectoren afvalbeheer en waterzuivering multinationale ondernemingen actief, 
zowel op het niveau van de lokale dienstverrichting in het kader van een 
concessieovereenkomst als verder upstream. Ook voor diensten zoals het sorteren van afval, 
systemen voor ontheffingverlening of diensten voor de terugwinning van stoffen uit afval kan 
de markt nationaal in omvang zijn of zelfs ruimer.  

3.3.2. Regelgevingskader en sectorale staatssteunregels 

De sectorale EU-richtlijnen of -verordeningen laten de lidstaten een zekere 
beoordelingsruimte ten aanzien van de voorwaarden waarop diensten voor afvalbeheer, 
watervoorziening en waterzuivering binnen de interne markt worden toegewezen. Het 
verrichten van die diensten moet echter voldoen aan de normen uit het EU-milieurecht (voor 
afval en water), terwijl een aantal andere richtlijnen ook vrij gedetailleerde regels bevatten 
over hoe de betrokken diensten concreet moeten worden verricht (bijv. de richtlijnen over 
verpakkingsafval63, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur64, autowrakken65 en 

                                                 
61 ERGEG, Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last 

resort, 16.7.2009, blz. 31. 
62 ECORYS, Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry, oktober 2009, beschikbaar via: 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985 
63 Richtlijn 62/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende 

verpakking en verpakkingsafval, PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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batterijen66). Deze sectorale voorschriften doen niets af aan de toepassing van de algemene 
mededingingsvoorschriften. 

Wat betreft de toepassing van artikel 106, lid 2, VWEU gelden er voor deze sectoren geen 
andere specifieke staatssteunregels dan het DAEB-pakket. Wel zijn, evenals bij alle andere 
bedrijfstakken, de algemene afwijkingen van het staatssteunverbod (artikel 107, leden 2 en 3, 
VWEU) van toepassing. In dat verband bevatten de communautaire richtsnoeren inzake 
staatssteun ten behoeve van milieubescherming67 een bijzondere bepaling ten aanzien van de 
toepassing van artikel 107, lid 3, onder c). Deze richtsnoeren geven, naast de algemene 
beginselen en criteria die de Commissie volgt, gedetailleerdere regels voor afvalbeheer (punt 
3.1.9 van de richtsnoeren). Voorts bevatten deze richtsnoeren regels voor steun om met 
milieubescherming verder te gaan dan de EU-normen of om de milieubescherming te doen 
toenemen ingeval er geen EU-normen zijn (punt 3.1.1 van de richtsnoeren). In voorkomend 
geval kunnen deze regels ook gelden voor watervoorziening en afvalwaterbeheer. Belangrijk 
is ten slotte ook dat gebruikersheffingen voor waterdiensten, zoals bepaald in de 
waterkaderrichtlijn, de economische kosten van deze diensten dienen te dekken, in lijn met 
het beginsel "de vervuiler betaalt". 

3.3.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie 

Sinds het DAEB-pakket in 2005 werd goedgekeurd, hebben de lidstaten bij de Commissie 
nog geen aanmelding gedaan van voornemens om compensatie te verlenen voor het beheer 
van een dienst van algemeen economisch belang voor afval of voor water in de zin van artikel 
106, lid 2, VWEU. Dit valt misschien wel voor een deel te verklaren doordat de verrichte 
diensten vaak een lokaal karakter hebben en dus wellicht onder de drempels van de DAEB-
beschikking blijven. Wanneer de betrokken lokale regio echter een grote stad of een 
stadsgewest is, kunnen de betreffende contracten vaak tientallen miljoenen euro per jaar 
waard zijn. 

Afvaldiensten en watervoorzieningsdiensten voor huishoudens en bedrijven worden in de 
regel vergoed via aan de eindgebruiker berekende kosten en/of heffingen, die regelmatig 
worden aangepast - soms automatisch in de concessieovereenkomst indien derden de diensten 
verrichten in het kader van een concessie - om de kosten van de dienstverrichting te dekken, 
vermeerderd met een gereguleerde of zelfs vooraf bepaalde winst. Dit betekent dat de 
dienstverrichter misschien geen verdere compensatie voor de dienst van algemeen 
economisch belang ontvangt bovenop de inkomsten uit gebruikersheffingen, ten minste indien 
de contracten volgens planning worden uitgevoerd. 

Wanneer deze diensten worden verricht door overheidsbedrijven, kan financiële steun van de 
overheid de vorm aannemen van een verhoging van het aandelenkapitaal of van andere 
financiële bijdragen van overheden of publieke aandeelhouders. Dit soort financiële steun 
zou, tenzij voldaan is aan het criterium van de particuliere investeerder handelend in een 

                                                                                                                                                         
64 Richtlĳn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24. 
65 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 september 2000 betreffende 

autowrakken, PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34. 
66 Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen 

en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG, PB L 266 
van 26.9.2006, blz. 1. 

67 PB C 81 van 1.4.2008, blz. 1. 
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markteconomie, een feitelijke compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang 
vormen68. De afgelopen vijf jaar hebben lidstaten echter geen dergelijke zaken aangemeld. 

3.4. Postdiensten 

3.4.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

De volledige EU-postsector (brievenpost, pakketten en expressepost) genereerde in 2007 in 
totaal zo'n 94 miljard EUR aan inkomsten (of 0,7% van het bbp van de EU-27). In 2006 telde 
deze sector in de EU in totaal zo'n 1,6 miljoen medewerkers, of 0,7% van het totale aantal 
banen in de EU69.  

De activiteiten voor brievenpost vormen het grootste segment, met 56% van de inkomsten in 
deze sector. Deze activiteit vormde traditioneel een monopolie. Ondanks recente stappen in de 
richting van een vrijmaking van de markten, behouden de gevestigde nationale postbedrijven, 
die de universeledienstverplichtingen uitvoeren, een marktaandeel van meer dan 95%70. 
Tegelijk is deze activiteit ook het meest kwetsbaar voor substitutie door andere, elektronische 
vormen van communicatie71 en loopt zij in de meeste lidstaten ook duidelijk terug. 

De markt voor pakketten en expressediensten, die samen 44% van de inkomsten van de sector 
uitmaken, zijn in de meeste lidstaten al tientallen jaren vrijgemaakt. Op deze markten zijn, 
naast internationale spelers (van wie sommigen in handen zijn van gevestigde EU-
postbedrijven72 en anderen onafhankelijke spelers of spelers van buiten de EU zijn73), ook 
lokale spelers actief. Deze activiteit profiteert van elektronische handel door de levering van 
goederen die via het internet besteld zijn (internet fulfilment). 

3.4.2. Reguleringskader en sectorale staatssteunregels 

Van oudsher verzorgen gevestigde postbedrijven een universele dienst voor het bestellen van 
brieven en pakketten op het hele grondgebeid van de betrokken lidstaat. Vaak hadden 
gevestigde spelers een monopolie voor bepaalde activiteiten - doorgaans voor brieven tot een 
bepaald gewicht of tarief. De categorieën diensten die onder het monopolie vielen (vaak "de 
gereserveerde diensten" genoemd), zijn mettertijd steeds verder ingeperkt. De 
universeledienstverplichting was steeds veel ruimer dan de omvang van de gereserveerde 
diensten. Zo omvat de universeledienstverplichting met name pakketpost. In het eerste 
groenboek over postdiensten uit 1992 werd een en ander als volgt voorgesteld: 

                                                 
68 De Commissie heeft de verplichtingen van de lidstaten ten aanzien van de toepassing van het beginsel 

van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie nader uiteengezet in haar zienswijze 
betreffende de toepassing van artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag op de deelneming van 
overheidsinstanties in het kapitaal van ondernemingen, Bull. EG 9-1984, blz. 28, en naderhand nader 
uitgewerkt in haar mededeling aan de lidstaten betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van 
het EEG-Verdrag op openbare bedrijven in de industriesector, PB C 307 van 13.11.1993, blz. 3. 

69 Europese Commissie, The Evolution of the European Postal Market since 1997 (rapport van ITA 
Consulting GmbH en WIK Consult GmbH ), augustus 2009, blz. 25. 

70 The Evolution of the European Postal Market since 1997, blz. 27. 
71 Daarentegen is de zgn. hybride post, waarbij digitale gegevens worden omgezet in papieren brieven in 

verspreide printcentra die zo dicht mogelijk bij het adres van de uiteindelijke geadresseerde zijn 
gevestigd, een oplossing waarbij elektronische communicatie en het bestellen van brieven elkaar 
aanvullen (en nièt substitueren). 

72 Bijv. DHL (Deutsche Post), TNT (Nederland), GLS (Royal Mail - Verenigd Koninkrijk) of DPD (La 
Poste - Frankrijk). 

73 Bijv. UPS en Fedex. 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2009-wik-evolution_en.pdf


NL 22   NL 

 Gewicht-/tariefcriteria 

Universeledienstverplichting 
(gepersonaliseerde/individuel
e communicatie) 

Brieven/briefkaarten 

(onder monopolie, 
waarvan reikwijdte 
vervolgens geleidelijk 
ingekrompen) 

Brieven buiten monopolie 
(hoger tarief/gewicht) 

Universeledienstverplichting 
(goederen/drukwerk) 

Pakketten en drukwerk 

(tot een bepaald gewicht) 

 

Geen 
universeledienstverplichting 

Expressepost 

Zwaardere pakketten en zwaarder drukwerk 

Uitwisseling van documenten 

 

 Gereserveerd  Niet-gereserveerd 

Gevestigde nationale postbedrijven, maar ook andere spelers hebben altijd diensten 
aangeboden waarvoor geen universeledienstverplichtingen of monopolie golden. Deze 
diensten, die soms ook "commerciële diensten" worden genoemd, worden aangeboden in 
concurrentie met andere exploitanten. Daarbij gaat het onder meer ook om talrijke expresse- 
en pakketpostdiensten. 

De eerste postrichtlijn74 en de tweede postrichtlijn75 hebben het aantal gereserveerde diensten 
geleidelijk beperkt tot de sinds 1 januari 2006 geldende norm: postzendingen van maximaal 
50 gram en tegen een tarief van maximaal tweeënhalfmaal het basistarief. 

De derde postrichtlijn76 heeft uiteindelijk het monopolie voor brievenpost afgeschaft 
(ingaande tussen 2011 en 2013, afhankelijk van de lidstaat) en heeft een nieuw 
reguleringskader tot stand gebracht dat burgers een universele dienst garandeert, terwijl ook 
beperkingen worden opgelegd aan de mogelijkheden voor lidstaten om de toegang voor 
economische spelers te beperken.  

Bijlage I bij de derde postrichtlijn is uit oogpunt van staatssteun van bijzonder belang, omdat 
daarin een nieuwe berekeningsmethode wordt beschreven voor de kosten die mogen worden 
gecompenseerd. Anders dan onder de DAEB-kaderregeling die is gebaseerd op volledige 

                                                 
74 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de 
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14. 

75 Richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wijziging van 
Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap 
voor mededinging, PB L 176 van 5.7.2002, blz. 21. 

76 Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van 
Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de 
Gemeenschap, PB L 52 van 27.2.2008, blz. 3. 
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toerekening van de kosten, biedt deze methodiek uit bijlage I alleen de mogelijkheid om te 
compenseren voor de nettokosten die, bij gebreke van universeledienstverplichtingen, hadden 
kunnen worden vermeden voor zover deze nettokosten voor de exploitant van postdiensten 
een onredelijke financiële last met zich brengen. Volgens de richtlijn moet een analyse 
worden gemaakt welke dienst zou worden verricht en welke kosten een dienstverrichter 
daarvoor had moeten maken indien geen toewijzing van een dienst van algemeen economisch 
belang had plaatsgevonden. Ook reikt de richtlijn een aantal uiteenlopende methoden aan voor 
de compensatie van de nettokosten welke een onredelijke last meebrengen, maar die niet 
steeds staatssteun inhouden77. 

In dat verband dient te worden aangetekend dat de postrichtlijn niet is gebaseerd op de 
artikelen 107, 108 en 109 VWEU en dus ook geen afwijking van de staatssteunvoorschriften 
inhoudt, doch alleen aanvullende voorwaarden instelt. Wel kan bij de toetsing aan de 
staatssteunvoorschriften de toepassing van bijlage I bij de postrichtlijn (met richtsnoeren 
inzake de berekening van de eventuele nettokosten van universele diensten) relevant zijn.  

3.4.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie  

De voorbije vijf jaar heeft de Commissie vijftien besluiten vastgesteld met betrekking tot 
postbedrijven.  

Wat betreft diensten van algemeen economisch belang in de postsector was de krachtlijn van 
de beschikkingspraktijk van de Commissie de volgende: 

• met universeledienstverplichtingen belaste dienstverrichters (gevestigde spelers) mogen op 
voor concurrentie opengestelde markten niet bevoordeeld worden doordat zij bijvoorbeeld 
een overcompensatie krijgen voor de kosten voor universeledienstverplichtingen. 
Commercieel levensvatbare postdiensten mogen geen kruissubsidiëring krijgen78. Wel is 
gerichte overheidsfinanciering mogelijk om de (netto)kosten van de 
universeledienstverlening te dekken. Deze kosten werden tot dusver berekend volgens de 
methodiek van de DAEB-kaderregeling, maar hierin is, zoals gezegd, verandering 
gekomen met de inwerkingtreding van de derde postrichtlijn per 1 januari 2011. 

De Commissie heeft toestemming gegeven voor aanzienlijke steun voor gevestigde 
postbedrijven ten behoeve van universeledienstverlening in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, het 
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen79. Daarnaast ging het in een aanzienlijk aantal zaken 

                                                 
77 Zo biedt de richtlijn de mogelijkheid "een regeling [in te stellen] voor het delen van de nettokosten van 

de universeledienstverplichtingen door de aanbieders van de diensten en/of de gebruikers", als 
alternatief voor een compensatie uit overheidsmiddelen. Of dit soort mechanisme onder de definitie van 
staatssteun valt, hangt af van de wijze waarop het is opgezet. 

78 De Commissie heeft stappen gezet om een eind te maken aan onbeperkte garanties voor gevestigde 
postbedrijven omdat dat soort maatregelen de financieringsvoorwaarden voor alle activiteiten van die 
bedrijven verbetert, ook de concurrerende/commerciële activiteiten. Ook heeft zij de vrij specifieke 
vraag onderzocht, onder welke voorwaarden logistieke ondersteuning van een postbedrijf aan een 
dochteronderneming die op commerciële markten actief is, steun kan zijn indien daarvoor geen 
passende vergoeding wordt betaald; zie arrest van 3 juli 2003, gevoegde zaken C-83/01 P, C-93/01 P en 
C-94/01 P, Chronopost SA e.a. / Union française de l'express (Ufex) e.a., Jurispr. 2003, blz. I-6993, en 
Besluit 2010/605/EU van de Commissie van 26 januari 2010 betreffende steunmaatregel C 56/07 (ex E 
15/05) die door Frankrijk is toegekend aan La Poste, PB L 274 van 19.10.2010, blz. 1. 

79 Steunmaatregel C 43/2006 - Frankrijk - Staatssteun in verband met de hervorming van de 
financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van La Poste, PB L 63 van 
7.3.2008, blz. 16; steunmaatregelen NN 24/2008 en C 47/1998 - Italië - Poste Italiane SpA - 
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om diensten die de gevestigde postexploitant buiten de postsector verricht of om het netwerk 
van postkantoren (en dus niet om het ophalen en bestellen van postzendingen, die onder het 
monopolie vallen). Dit is het geval in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en in een 
aantal Italiaanse zaken80.  

Opvallend daarbij is dat tot dusver slechts voor negen lidstaten zaken onderzocht dienden te 
worden. Vele lidstaten hebben het traditionele postmonopolie (voor brieven) gebruikt om hun 
postbedrijven te financieren. Vele postbedrijven waren traditioneel immers winstgevend en 
hadden soms zelfs geen subsidies nodig, maar vormden net een bron van inkomsten voor hun 
nationale regeringen. Sommige postbedrijven konden de winst uit de verkoop van dure 
postzegels gebruiken om in andere sectoren te groeien.  

Tot dusver zijn er slechts drie negatieve staatssteunbeschikkingen gegeven81. Toch heeft de 
Commissie in diverse andere zaken, vooraleer toestemming te geven, geëist dat de 
voorgenomen maatregelen tijdens de aanmeldingsfase werden aangepast. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om de maatregelen van het Verenigd Koninkrijk ten faveure van Post Office Ltd 
of de Franse maatregel ten behoeve van de pensioenregeling van La Poste82. 

3.5. Financiële diensten 

3.5.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

Financiële intermediatie was in 2009 goed voor 5,7% van het bbp van de EU-27. De 
banksector staat al vele jaren open voor concurrentie83. De vrijmaking van de financiële 

                                                                                                                                                         
Compensazioni statali dell'onere del servizio postale universale 2006-2008 (PB C 145 van 11.6.2008, 
blz. 3); steunmaatregelen C 21/2005 en C 22/2005 - Polen - Steun aan Poczta Polska: compensatie voor 
het verrichten van universele postdiensten - 2004-2005 (PB C 33 van 15.2.2007, blz. 9), en 
steunmaatregel N 642/2005 - Zweden - Ersättning till Posten AB för tillhandahållande av 
grundläggande betalningstjänster och kassaservice (PB C 291 van 5.12.2007, blz. 5). 

80 Steunmaatregel N 388/2007 - Verenigd Koninkrijk - Post Office Ltd: Transformation Programme (PB 
C 14 van 19.1.2008, blz. 19); steunmaatregel N 642/05 - Ersättning till Posten AB för tillhandahållande 
av grundläggande betalningstjänster och kassaservice (PB C 291 van 5.12.2007, blz. 5); steunmaatregel 
N 650/2001 - Ierland - Equity injection notification - An Post (PB C 43 van 27.2.2007, blz. 1); 
steunmaatregelen NN 24/2008 en C 47/1998 - Italië - Poste Italiane SpA - Compensazioni statali 
dell'onere del servizio postale universale 2006-2008 (PB C 145 van 11.6.2008, blz. 3). 

81 Beschikking 2002/753/EG van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende maatregelen van de 
Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van Deutsche Post AG (PB L 247 van 14.9.2002, blz. 27), door 
het Gerecht nietig verklaard bij arrest van 1 juli 2008 in zaak T-266/02, Deutsche Post AG tegen 
Commissie (Jurispr. 2008, blz. II-1233), arrest bevestigd door het Hof van Justitie in zijn arrest van 2 
september 2010 in zaak C-399/08 P, Commissie / Deutsche Post AG (nog niet bekendgemaakt in de 
Jurispr.); Beschikking 2008/948/EG van de Commissie van 23 juli 2008 betreffende maatregelen van 
Duitsland ten gunste van DHL en Flughafen Leipzig/Halle GmbH Steunmaatregel C 48/06 (ex N 
227/06) (PB L 346 van 23.12.2008, blz. 1), bevestigd door het Gerecht bij arrest van 7 oktober 2010 in 
zaak T-452/08, DHL Aviation SA/NV en DHL Hub Leipzig GmbH / Commissie (nog niet 
bekendgemaakt in de Jurispr.), en Beschikking 2009/178/EG van de Commissie van 16 juli 2008 
betreffende de steunmaatregel van Italië voor vergoeding voor de bij de Schatkist gedeponeerde 
tegoeden op lopende rekeningen gehouden door Poste Italiane (C 42/06 (ex NN 52/06)) (PB L 64 van 
10.3.2009, blz. 4). 

82 Steunmaatregel N 822/2006 - Post Office Limited - Debt Payment Funding (PB C 80 van 13.4.2007, 
blz. 5); steunmaatregel C 43/2006 - Frankrijk - Staatssteun in verband met de hervorming van de 
financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van La Poste, PB L 63 van 
7.3.2008, blz. 16. 

83 Zie bijv. arrest van 21 september 1988, zaak 267/86, Pascal Van Eycke / Société anonyme ASPA, 
Jurispr. 1988, blz. 4769, punt 23 en de conclusie van advocaat-generaal Mancini van 28 april 1988 in 
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markten is al vrij ver gevorderd. De meeste banken zijn over de grenzen actief. Wat betreft de 
omvang van deze grensoverschrijdende activiteiten op de retailmarkt voor rekeningen-
courant, grensoverschrijdende transacties met betaalkaarten maken zo'n 10% van de totale 
betaalkaarttransacties uit. De verwachting is dat de introductie van de Single Euro Payment 
Area (SEPA)84 zal resulteren in een toename van het aantal grensoverschrijdende transacties, 
omdat burgers hun zelfde rekening ook voor grensoverschrijdende transacties zullen kunnen 
gebruiken, en niet langere meerdere rekeningen in verschillende landen van het eurogebied 
hoeven te gebruiken. 

Uit oogpunt van diensten van algemeen economisch belang is van bijzonder belang dat in de 
EU een aanzienlijke minderheid van de burgers geen toegang heeft tot een 
basisbankrekening85. Het feit dat zij deze toegang niet hebben, kan ernstige problemen inzake 
sociale uitsluiting veroorzaken, omdat toegang tot een bankrekening steeds belangrijker wordt 
voor courante financiële transacties zoals het ontvangen van loon of uitkeringen, het betalen 
van rekeningen en de toegang tot andere financiële diensten. 

3.5.2. Regelgevingskader en sectorale staatssteunregels 

Voor het aanbieden van een basisbankrekening bestaat er momenteel nog geen regelgeving op 
EU-niveau86.  

Voor de sector financiële diensten zijn er geen specifieke staatssteunrichtsnoeren die een rol 
spelen bij de behandeling van diensten van algemeen economisch belang. De DAEB-
kaderregeling dient als basis voor de toepassing van de regels inzake diensten van algemeen 
economisch belang in de sector financiële diensten. 

3.5.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie 

De Commissie heeft twaalf zaken87 te behandelen gekregen waarin er sprake was van een 
dienst van algemeen economisch belang in de sector financiële diensten88. Van deze zaken 

                                                                                                                                                         
deze zaak, en arrest van 14 juli 1981, zaak 172/80, Gerhard Züchner / Bayerische Vereinsbank AG, 
Jurispr. 1981, blz. 2021. Zie ook Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de 
uitvoering van artikel 67 van het Verdrag (PB L 178 van 8.7.1988, blz. 5) en de tweede Richtlijn 
89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, 
alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (PB L 386 van 30.12.1989, blz. 1).  

84 SEPA is een initiatief van de Europese banksector dat grensoverschrijdende betalingen even makkelijk, 
efficiënt en veilig wil maken als binnenlandse betalingen binnen een lidstaat. Met dit initiatief zullen 
cliënten (consumenten, handelaren, bedrijven) girale betalingen in euro kunnen doen voor begunstigden 
elders in het eurogebied, vanaf dezelfde bankrekening en met hetzelfde betalingsinstrument en op 
dezelfde voorwaarden als in hun eigen land. SEPA zal overschrijvingen, automatische 
incassobetalingen en betaalkaarttransacties omvatten. In december 2010 kwam de Commissie met een 
voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en 
automatische afschrijvingen in euro dat een volledige migratie van bestaande nationale regelingen voor 
overmakingen en incasso's naar SEPA-instrumenten mogelijk moet maken.  

85 Volgens recente gegevens hebben gemiddeld 30 miljoen volwassenen in de EU geen bankrekening. 
Daarbij gaat het om mensen die al dan niet vrijwillig geen bankrekening hebben (unbanked). Zie het 
werkdocument van de diensten van de Commissie van 6.10.2010, Consultation on Access to a Basic 
Payment Account [ook beschikbaar in het Duits en het Frans].  

86 Zie het (in de vorige noot aangehaalde) werkdocument van de diensten van de Commissie, Consultation 
on Access to a Basic Payment Account. 

87 Steunmaatregel N 642/2005 - Zweden - Ersättning till Posten AB för tillhandahållande av 
grundläggande betalningstjänster och kassaservice (PB C 291 van 5.12.2007, blz. 5); steunmaatregel N 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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zijn er twee momenteel nog in onderzoek89 en is er één afgesloten met een negatief besluit90. 
Van de tien afgesloten zaken was er slechts één waarin de DAEB-kaderregeling van 2005 
werd toegepast91. 

De complexiteit van financiële diensten bestaat erin dat het bijzonder moeilijk is om de aan 
een dienst van algemeen economisch belang verbonden kosten, inkomsten en een redelijke 
winst correct te bepalen. 

In dit soort zaken bleek de correcte toerekening van de kosten van diensten van algemeen 
economisch belang een van de belangrijke elementen in het onderzoek te zijn. In de meeste 
gevallen houdt de dienst van algemeen economisch belang in, dat de bank een dienst moet 
verrichten die zij anders misschien niet zou verrichten. Deze diensten worden doorgaans via 
de normale distributienetwerken van de bank verricht. Bovendien worden ook de normale 
backofficefuncties gebruikt voor de dienst van algemeen economisch belang. Daarom moeten, 
met het oog op de correcte toerekening van kosten aan de dienst van algemeen economisch 
belang, zowel de specifieke kosten van de dienst van algemeen economisch belang als het 
aandeel van die dienst in de algemene kosten worden bepaald. Hoewel dit een aspect is dat bij 
alle diensten van algemeen economisch belang speelt, betekenen de complexe operaties van 
banken, gekoppeld aan het feit dat diensten van algemeen economisch belang meestal 
landelijk worden verricht, dat de kostenstructuur van de bank meestal als geheel moet worden 
geanalyseerd.  

Wat de inkomsten betreft, een belangrijk deel van het bedrijfsmodel van banken bestaat in 
cross-selling: wanneer een cliënt al een product van een bank heeft, zal die bank doorgaans 
proberen de betrokken cliënt ook een ander product te verkopen, om zo extra inkomsten te 
genereren. Wanneer banken met een dienst van algemeen economisch belang worden belast, 
krijgen zij soms het uitsluitende recht om dit product aan te bieden (zo waren bijv. Banque 

                                                                                                                                                         
749/2001 - Zweden - Posten AB - girobetaaldiensten (PB C 187 van 7.8.2003, blz. 9); steunmaatregel N 
514/2001 - Verenigd Koninkrijk - "Modernisering van het systeem voor de betaling van uitkeringen en 
verlening van toegang tot universele bankdiensten via de postkantoren" (in het kort "Universele 
Bankdiensten") (PB C 186 van 6.8.2003, blz. 17); steunmaatregel N 252/2002 - Verenigd Koninkrijk - 
Herontwikkeling van het netwerk van postkantoren in de steden - Post Office Ltd (POL) / Consignia 
(PB C 269 van 8.11.2003, blz. 22); steunmaatregel N 784/2002 - Verenigd Koninkrijk - Maatregelen 
voor Post Office Limited: overheidsfinanciering van de schuld, steun voor het plattelandsnetwerk en 
verlengbaar bedrijfskrediet (PB C 269 van 8.11.2003, blz. 23); steunmaatregel N 244/03 - Schotland 
(Verenigd Koninkrijk) - Toegang tot financiële basisdiensten via de kredietverenigingen (PB C 223 van 
10.9.2005, blz. 2); steunmaatregel C 42/2006 - Italië - Banco Posta - Vergoeding voor de bij de 
Schatkist gedeponeerde tegoeden op lopende rekeningen gehouden door Poste Italiane (PB C 290 van 
29.11.2006, blz. 8 en PB L 64 van 10.3.2009, blz. 4); steunmaatregel C 49/2006 - Italië - Steun ten 
behoeve van de aan Poste Italiane voor de plaatsing van Buoni Fruttiferi Postali betaalde provisie (PB C 
31 van 13.2.2007, blz. 11 en PB L 189 van 21.7.2009, blz. 3); steunmaatregel C 88/1997 - Frankrijk - 
Crédit Mutuel (Livret bleu) (PB C 210 van 1.9.2006, blz. 12), en zaak CP 280/2009 / steunmaatregel N 
531/2005 - Frankrijk - Maatregelen in verband met het oprichten en functioneren van de Postbank (PB 
C 21 van 28.1.2006, blz. 2).  

88 Uitsluitend als financiële dienst of als onderdeel "bankdiensten" in het kader van een ruimere dienst van 
algemeen economisch belang in de postsector. 

89 Steunmaatregel C 88/1997 - Frankrijk - Crédit Mutuel (Livret bleu) (PB C 210 van 1.9.2006, blz. 12); 
steunmaatregel N 531/2005 - Frankrijk - Maatregelen in verband met het oprichten en functioneren van 
de Postbank (PB C 21 van 28.1.2006, blz. 2). 

90 Steunmaatregel C 42/2006 - Italië - Banco Posta - Vergoeding voor de bij de Schatkist gedeponeerde 
tegoeden op lopende rekeningen gehouden door Poste Italiane, PB L 64 van 10.3.2009, blz. 4. 

91 Steunmaatregel N 642/2005 - Zweden - Ersättning till Posten AB för tillhandahållande av 
grundläggande betalningstjänster och kassaservice (PB C 291 van 5.12.2007, blz. 5). 
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Postale, Caisse d'Épargne en Crédit Mutuel de drie enige banken in Frankrijk die een 
belastingvrije spaarrekening, het zgn. Livret A, mochten distribueren). Gezien de normale 
zakelijke strategie van banken betekent dit dat zij in de praktijk misschien extra producten 
verkopen aan een deel van de mensen die gebruikmaken van de dienst van algemeen 
economisch belang - en aldus extra inkomsten genereren.  

Ten slotte valt voor financiële diensten van algemeen economisch belang moeilijk te bepalen 
wat het passende niveau is van een redelijke winst. Ten eerste zijn de door banken 
gegenereerde winstmarges doorgaans geen publiek beschikbare informatie. Ten tweede is het 
risico (of het ontbreken daarvan) van cruciaal belang om te bepalen wat precies een redelijke 
winst is. Wanneer de bank gewoon een vergoeding ontvangt voor het verrichten van een 
dienst, valt een en ander misschien nog betrekkelijk eenvoudig te bepalen. In gemengde 
systemen daarentegen, waarbij de bank deposito's aantrekt in het kader van het beheer van de 
dienst van algemeen economisch belang, maar die vervolgens op eigen risico belegt, worden 
de berekeningen van wat precies een redelijke winst is, veel ingewikkelder. Dit is een 
belangrijke kwestie en zaken in andere sectoren bieden hier weinig houvast. 

3.6. Publieke omroep 

3.6.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

Iedere lidstaat heeft één of meer publieke omroepen, die doorgaans een sterke marktpositie 
hebben. De publieke omroep verschilt, ongeacht het economische belang ervan, van openbare 
diensten in andere economische sectoren. Er is geen enkele andere dienst die terzelfder tijd 
een zo ruim publiek bereikt, de bevolking voorziet van een zo ruim aanbod aan informatie en 
content, en zodoende de opinie van individuen en van de bevolking weergeeft en beïnvloedt.  

Dat de publieke omroep een bijzondere rol vervult, wordt beklemtoond in het aan het VEU en 
VWEU gehechte Protocol nr. 29 betreffende het openbare-omroepstelsel in de lidstaten. In dat 
protocol wordt, nadat is overwogen dat "het publiekeomroepstelsel in de lidstaten rechtstreeks 
verband houdt met de democratische, sociale en culturele behoeften van iedere samenleving 
en met de noodzaak pluralisme in de media te behouden", verklaard dat "[d]e bepalingen van 
het Verdrag geen afbreuk [doen] aan de bevoegdheid van de lidstaten om te voorzien in de 
financiering van de openbare omroep, voor zover deze financiering wordt verleend aan 
omroeporganisaties voor het vervullen van de publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en 
georganiseerd door iedere lidstaat, en voor zover deze financiering de voorwaarden inzake het 
handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig verandert 
dat het gemeenschappelijk belang zou worden geschaad, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst". 

3.6.2. Regelgevingskader en sectorale staatssteunregels 

In de mededeling van de Commissie van 2009 betreffende de toepassing van de 
staatssteunregels op de publieke omroep (en in de vorige mededeling van 2001)92 wordt 
rekening gehouden met het feit dat de publieke omroep, weliswaar een duidelijk economisch 
belang heeft, maar niet te vergelijken valt met een openbare dienst in andere economische 
sectoren. Centraal in de mededeling staat onder meer de bijzondere aandacht voor 

                                                 
92 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op de 

publieke omroep, PB C 257 van 27.10.2009, blz. 1; mededeling van de Commissie betreffende de 
toepassing van de regels inzake staatssteun op openbare omroepen, PB C 320 van 15.11.2001, blz. 5. 
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verantwoording en daadwerkelijk controle op het nationale niveau, met onder meer een 
transparante beoordeling van de totale impact van door de overheid gefinancierde nieuwe 
mediadiensten (beoordeling vooraf van significant nieuwe diensten die publieke omroepen 
willen gaan aanbieden), controle op overcompensatie en toezicht op de publieke taak. De 
mededeling laat geen ruimte om daarnaast ook de DAEB-kaderregeling op publieke 
omroepen toe te passen. 

3.6.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie 

Sinds het DAEB-pakket in 2005 werd goedgekeurd, heeft de Commissie in zestien 
staatssteunzaken steunmaatregelen ten behoeve van de publieke omroep te beoordelen 
gekregen. Deze zaken werden niet getoetst aan het DAEB-pakket, doch aan de mededeling 
voor omroepsteun. De belangrijkste punten die in deze zaken aan bod kwamen, waren het 
toewijzen van een publieke taak aan omroeporganisaties, het recht van omroeporganisaties 
om nieuwe audiovisuele diensten aan te bieden, en geschikte mechanismen om 
overcompensatie te voorkomen. In de regel komt bij dit soort zaken het aspect doelmatigheid 
niet aan bod. 

De toekomstige ontwikkeling van technische platforms kan ertoe leiden dat, zoals reeds in 
punt 3.6.2 werd aangegeven, steeds meer de nadruk komt te liggen op een beoordeling vooraf 
van significant nieuwe diensten. Belangrijk is daarbij wel dat dit criterium in de eerste plaats 
door de lidstaten dient te worden onderzocht. 

3.7. Breedband 

3.7.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

De ICT-sector is rechtstreeks goed voor 5% van het Europese bbp, met een jaarlijkse 
marktwaarde van 660 miljard EUR93. Het aandeel van de telecomsector hierin bedraagt 52%. 
Talrijke spelers van uiteenlopende grootte concurreren er met elkaar en met name met de 
gevestigde exploitanten die vroeger een staatsmonopolie hadden. 

3.7.2. Reguleringskader en sectorale staatssteunregels 

De kaderrichtlijn (Richtlijn 2001/21/EG)94 eist een boekhoudkundige scheiding voor 
aanbieders van openbare communicatienetwerken of openbare communicatiediensten die in 
dezelfde of een andere lidstaat over bijzondere of uitsluitende rechten beschikken voor het 
aanbieden van diensten in sectoren niet zijnde elektronische communicatie. Voorts biedt de 
universeledienstrichtlijn (Richtlijn 2002/22/EG)95 lidstaten de mogelijkheid om in bepaalde 
omstandigheden een universeledienstverrichter aan te wijzen die aansluitingen op een 
openbaar communicatienetwerk moet leveren, alsmede een mechanisme uit te werken om de 
uit een dergelijke verplichting voortvloeiende vastgestelde nettokosten onder transparante 

                                                 
93 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, "Een digitale agenda voor Europa", COM(2010) 245 
definitief van 26.10.2010, blz. 4. 

94 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
("Kaderrichtlijn"), PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 

95 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele 
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
("Universeledienstrichtlijn"), PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51. 
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voorwaarden te compenseren uit overheidsmiddelen of een sectorfonds. Daarnaast biedt de 
universeledienstenrichtlijn de mogelijkheid om aanvullende diensten, buiten de op EU-niveau 
voor de telecomsector omschreven universeledienstverplichtingen, algemeen beschikbaar te 
stellen, al mag dan geen compensatieregeling voor specifieke ondernemingen worden 
opgelegd96.  

De communautaire richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van 
de snelle uitrol van breedbandnetwerken97 bevatten dan weer specifieke bepalingen over de 
uitrol, met de hulp van overheidssteun, van basisbreedbandnetwerken en Next Generation 
Access (NGA) netwerken in gebieden waar particuliere investeerders niet investeren. In dit 
geval wordt steun vaak niet verleend als compensatie voor de openbare dienst, doch als 
sectorale investeringssteun op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. Compensaties 
voor de openbare dienst kunnen echter ook verenigbaar worden verklaard op grond van artikel 
106, lid 2, indien aan de algemene voorwaarden is voldaan.  

3.7.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie 

Slechts in een zeer beperkt aantal zaken was er sprake van een steunregeling voor de uitrol 
van breedband als dienst van algemeen economisch belang. In drie zaken98 resulteerde dit in 
een besluit dat er geen sprake was van steun (de Altmark-criteria waren namelijk vervuld); 
van deze zaken werd alleen het derde besluit vastgesteld nadat het DAEB-pakket was 
goedgekeurd. In één geval99 bleek de steun verenigbaar te zijn met de DAEB-kaderregeling. 

In de tot dusver behandelde zaken ging het in de eerste plaats over de vraag of de betrokken 
tenderprocedures wel waren verlopen in overeenstemming met het vierde Altmark-criterium 
en over de omschrijving van de uitrol van breedband als dienst van algemeen economisch 
belang. De verwachting is echter dat de toetsing van staatssteun ten behoeve van de uitrol van 
breedband aan artikel 106, lid 2, VWEU ook in de toekomst meer uitzondering dan regel zal 
zijn. 

3.8. De zorgsector 

3.8.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

De zorgsector is een zeer belangrijke sector wat betreft zowel het subjectieve belang voor de 
burgers als de overheidsbestedingen, die 6 tot 10% van het bbp van EU-landen 
vertegenwoordigen100. 

Binnen de EU zijn er twee grote types van zorgstelsels: 

                                                 
96 Artikel 32 van de universeledienstrichtlijn. 
97 PB C 235 van 30.9.2009, blz. 7. 
98 Steunmaatregel N 382/2004 - Frankrijk - Aanleg van een infrastructuur met hoge capaciteit op het 

grondgebied van de regio Limousin (PB C 230 van 20.9.2005, blz. 6); steunmaatregel N 381/2004 - 
Frankrijk - Project voor een telecommunicatienetwerk met hoge capaciteit in de Pyrénées-Atlantiques 
(PB C 162 van 2.7.2005, blz. 5); steunmaatregel N 331/2008 - Frankrijk - Compensation de charges 
pour une délégation de service publique (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de 
communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (PB C 256 van 
23.9.2010, blz. 1). 

99 Steunmaatregel N 196/2010 - Estland - Eesti lairibaühenduste arendamiseks esialgse nimega Estonian 
Wideband Infrastructure Network (ESTWIN) (PB C 60 van 25.2.2011, blz. 4). 

100 Eurostat, Statistics explained: Healthcare expenditure, april 2008. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthcare_expenditure
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• publieke gezondheidszorg: deze diensten worden gefinancierd uit belastingen en werken 
met een stelsel van verstrekkingen in natura. Diverse lidstaten hebben een dergelijk stelsel 
ingevoerd, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk (NHS), Italië, Spanje en Portugal. 

• socialezekerheidsstelsels: deze stelsels zijn gebaseerd op een verplichte verzekering. Alle 
burgers of bepaalde groepen moeten verplicht aansluiten bij een zorgverzekeraar. 

Binnen de zorgsector kunnen drie markten worden onderscheiden: 

• zorgdiensten: ziekenhuisdiensten en ambulante zorg; 

• zorgproducten: de farmaceutische industrie, apotheken en andere zorgproducten, en 

• zorgverzekering: financiering van de levering van zorgdiensten/-producten en 
beroepsverzekering voor medische beroepsbeoefenaren.  

De markt voor zorgdiensten ontwikkelt zich geleidelijk tot een echte eengemaakte markt voor 
zorgdiensten: een betrekkelijk klein, doch toenemend aantal ondernemingen biedt in meer dan 
één Europees land zorg aan.  

Op de markt voor particuliere zorgverzekeringen lijkt er, een of twee uitzonderingen niet te na 
gesproken, een duidelijke scheiding te zijn tussen de EU-15-lidstaten en de EU-12-lidstaten 
op het punt van marktontwikkeling en het publieke debat over particuliere zorgverzekering. 
De markten in de EU-15 zijn doorgaans ruimer, vertonen meer diversiteit in hun rol en 
worden (of werden) beheerst door ziekenfondsen. Daarentegen kwamen markten in veel van 
de EU-12-landen moeilijk van de grond, spelen zij vooral een aanvullende rol en zijn zij soms 
uitsluitend commercieel. 

Wat uitgaven betreft, levert de particuliere zorgverzekering geen aanzienlijke bijdrage tot de 
totale uitgaven in de zorgsector in de Europese Unie. Zij is goed voor minder dan 5% van de 
totale uitgaven voor zorg in twee derde van de lidstaten, ook al speelt zij een aanzienlijk 
grotere rol in Slovenië (13,1%), Frankrijk (12,8%) en Duitsland (9,3%)101. 

3.8.2. Regelgevingskader 

Voor de zorgsector gelden geen specifieke staatssteunregels. Volgens de DAEB-beschikking 
is steun aan ziekenhuizen echter vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting, ongeacht het 
bedrag dat deze aan compensatie ontvangen, mits de voorwaarden van de DAEB-beschikking 
in acht worden genomen (zie punt 2.2.1). 

Andere relevante EU-wetgeving is onder meer:  

• in 2006 keurde de Raad een verklaring goed betreffende de gemeenschappelijke waarden 
en beginselen van de gezondheidsstelsels van de Europese Unie en herinnerde er aan dat 
universaliteit een van die gemeenschappelijke waarden was: niemand mag de toegang tot 
gezondheidszorg worden ontzegd en de toegankelijkheid voor iedereen moet worden 

                                                 
101 Europese Commissie, Private health insurance in the European Union: Final report prepared for the 

European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
24.6.2009, blz. 6. 
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gegarandeerd. In de zorgstrategie die de Commissie in 2007 goedkeurde, beklemtoonde zij 
het belang van een universele dekking102; 

• volgens de derde richtlijn schadeverzekering van 2008103 kan de overheid niet langer de 
marktstructuur beïnvloeden.  

3.8.3. De beschikkingspraktijk van de Commissie  

Zorgdiensten: De Commissie krijgt vooral te maken met klachten van particuliere 
ziekenhuizen over steun aan openbare ziekenhuizen104. De klachten lijken vooral te gaan over 
het feit dat openbare ziekenhuizen een voorkeursbehandeling krijgen, ook al zijn, volgens de 
klagers, zowel particuliere als openbare ziekenhuizen met dezelfde verplichtingen met 
betrekking tot een dienst van algemeen economisch belang belast. Meer bepaald gaan de 
klachten over: 

• het gebrek aan transparantie van de aan de openbare ziekenhuizen toegewezen taken en het 
gebrek aan transparantie in hun boekhouding;  

• mogelijke overcompensatie omdat er geen echte controle door de overheid plaatsvindt, en 

• mogelijke kruissubsidiëring van commerciële activiteiten door overheidsmiddelen. 

De transparantie bij de toewijzing van de opdrachten en in de boekhouding is een belangrijk 
punt in de ziekenhuissector, omdat openbare ziekenhuizen vaak meer steun ontvangen dan 
particuliere ziekenhuizen. Daarom dient duidelijk te worden gestaafd welke extra diensten 
van openbare ziekenhuizen een hogere compensatie rechtvaardigen.  

Belangrijk daarbij is de vaststelling dat een deel van deze klachten blijken voort te vloeien uit 
een onjuist begrip van de voorwaarden van de DAEB-beschikking. In hun klachten geven 
private partijen vaak aan dat zij vinden dat alle verrichters van zorgdiensten op voet van 
gelijkheid moeten worden behandeld en dat één dienstverrichter niet met méér 
openbaredienstverplichtingen zou mogen worden belast dan andere dienstverrichters. 
Daarnaast voeren zij vaak aan dat ondoelmatige dienstverrichters geen compensatie zouden 
mogen ontvangen. 

Particuliere zorgverzekering: De zaken die de Commissie te beoordelen kreeg, betroffen 
vooral risicovereveningsregelingen voor particuliere zorgverzekeraars, zoals in Nederland 
(2004) of Ierland (2006)105. Risicovereveningsregelingen zijn een directe vorm van ingrijpen, 

                                                 
102 Conclusies van de Raad betreffende de gemeenschappelijke waarden en beginselen van de 

gezondheidsstelsels van de EU, 2733e vergadering van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, 
gezondheid en consumentenbescherming, Luxemburg, 1 en 2 juni 2006 (PB C 146 van 22.6.2006, blz. 
1); Witboek van de Commissie "Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013", 
COM(2007) 630 definitief van 23.10.2007. 

103 Richtlijn 2008/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van 
Richtlijn 92/49/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, wat de 
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, PB L 81 van 20.3.2008, blz. 69. 

104 Steunmaatregel NN 54/2009 - Financiering van openbare ziekenhuizen van het IRIS-netwerk van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PB C 74 van 24.3.2010, blz. 1). 

105 Steunmaatregel N 214/2010 - Nederland - Risicovereveningssysteem voor Nederlandse 
zorgverzekeraars (PB C 333 van 10.12.2010, blz. 3); steunmaatregel N 46/2003 - Ierland - 
Risicoverdelingsregeling in de Ierse ziekteverzekeringssector (PB C 186 van 6.8.2003, blz. 16). 
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waarbij doorgaans financiële transfers plaatsvinden - van verzekeraars met lage risico's naar 
verzekeraars met hoge risico's. Zij zijn een onmisbaar onderdeel van zorgverzekeringsmarkten 
met acceptatieplicht en uniforme premies (community rating). De invoering van dergelijke 
regelingen garandeert de toegang tot zorgverzekering en een eerlijke concurrentie tussen 
verzekeraars. Risicovereveningsregelingen willen de prikkels voor verzekeraars om te 
concurreren via risicoselectie afzwakken en hen aanzetten om te concurreren op kosten en 
kwaliteit. Het arrest in de zaak-BUPA maakte duidelijk dat deze financiële transfers 
compensaties voor diensten van algemeen economisch belang kunnen zijn106. 

3.9. Sociale dienstverlening en door lokale overheden georganiseerde diensten  

3.9.1. Omvang van de sector en bijzondere structurele kenmerken 

Sociale diensten zijn, zoals in de mededeling van de Commissie "Uitvoering van het 
communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van algemeen belang in de Europese 
Unie"107 beschreven, wettelijke regelingen en aanvullende socialezekerheidsregelingen in 
verschillende organisatievormen (via onderlinge bijstand of per sector) en andere wezenlijke 
diensten die rechtstreeks aan de betrokkene worden verleend, die een preventief doel hebben 
en de sociale cohesie moeten verbeteren, zoals sociale bijstand, werkgelegenheids- en 
beroepsopleidingsdiensten, sociale huisvesting of langdurige zorg. 

Statistische gegevens over sociale dienstverlening worden vaak gecombineerd met die over 
zorgdiensten en specifieke informatie over de verschillende subsectoren is schaars108. 
Zorgdiensten en sociale dienstverlening genereren samen ongeveer 5% van de totale 
economische output in de EU-27 en zijn goed voor 21,4 miljoen banen, waarmee deze 
sectoren goed zijn voor 10% van het totale aantal banen. Bovendien zijn, zoals hier verder 
nader zal worden uiteengezet, twee belangrijke dienstensectoren - langdurige zorg en 
ondersteuning, en sociale huisvesting - in sommige lidstaten misschien wel goed voor meer 
dan 2% van het bbp109. 

Afhankelijk van de lidstaat, worden sociale diensten ofwel volledig door overheidsdiensten 
verricht of door een mix van particuliere en publieke dienstverrichters. In een aantal landen 
bestaat al een goed uitgebouwde markt voor langdurige zorg en ondersteuning waar publieke 
en private partijen met elkaar concurreren. 

Sociale diensten worden vooral lokaal verricht door kleine spelers die daarmee door 
overheidsinstanties zijn belast. In een aantal sectoren zijn echter grote dienstverrichters actief, 
die in diverse lidstaten dochterondernemingen hebben. 

3.9.2. Langdurige zorg en ondersteuning 

In Europa kunnen diensten voor langdurige ouderenzorg uiteenlopende vormen aannemen: 
het kan gaan om verzorgings- of verpleeghuizen, diensten in wijkcentra en andere 
gemeenschapsvoorzieningen, en diensten in de thuiszorg. Ook qua beschikbaarheid van deze 
verschillende diensten zijn er grote verschillen in Europa: in Scandinavië wordt intensief van 
zorgvoorzieningen gebruikgemaakt, terwijl elders in Europa zoals in Portugal, Spanje en 

                                                 
106 Arrest-BUPA, reeds aangehaald in voetnoot 8.  
107 COM(2006) 177 definitief van 26.4.2006. 
108 Zie hoofdstuk 1 van het werkdocument van de diensten van de Commissie "Second Biennial Report on 

social services of general interest", SEC(2010) 1284 definitief van 22.10.2010. 
109 Zie punt 3.9.2 voor langdurige zorg en ondersteuning en punt 3.9.5 voor sociale huisvesting. 



NL 33   NL 

Griekenland van oudsher familieleden worden ingeschakeld voor de zorg en daar ook weinig 
voorzieningen voor langdurige zorg voorhanden zijn. 

Langdurige zorg en ondersteuning vertegenwoordigen tussen 1 en 20% van de totale 
zorguitgaven van lidstaten. Dit betekent dat diverse lidstaten (zoals Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en België) tussen 1 en 2% van hun bbp aan langdurige zorg en ondersteuning 
besteden. De verwachting is dat dit aandeel, door de veroudering van de bevolking, in alle 
lidstaten fors zal toenemen110.  

3.9.3. Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang 

De meeste Europese landen hebben voor voor- en vroegschoolse educatie en voor 
kinderopvang afzonderlijke regels ingevoerd en aparte diensten opgericht, al is er in de 
praktijk een aanzienlijke overlapping tussen beide soorten diensten. 

3.9.4. Arbeidsbemiddeling 

In heel Europa hebben de diensten voor arbeidsbemiddeling het voorbije decennium 
ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden waarbij, 
in een filosofie van rechten èn plichten, passieve en actieve bemiddelingsdiensten meer en 
meer samengaan en meer wordt verwacht van zowel de gebruikers van deze diensten als van 
de betrokken diensten zelf111. Waarschijnlijk de grootste verandering is de toenemende rol 
van particuliere dienstverrichters in ten minste een aantal arbeidsbemiddelingsdiensten, 
terwijl voor bepaalde functies ook het aandeel van uitbesteding en onderaanneming - van 
publieke naar private spelers - toeneemt. 

3.9.5. Sociale huisvesting 

In Europa omvat sociale huisvesting de ontwikkeling, de verhuring of verkoop en het 
onderhoud van woonruimte tegen betaalbare prijzen, maar ook de toewijzing en het beheer 
ervan; dit kan ook het beheer van wijken en buurten omvatten. In toenemende mate kan het 
beheer van sociale woningruimte ook sociale aspecten omvatten: zo is bijvoorbeeld een 
sociale dienst betrokken bij de (her)huisvestingsregelingen voor doelgroepen of 
schuldbemiddeling voor huishoudens met een laag inkomen. In de meeste gevallen echter 
nemen specifieke sociale diensten de component "zorg" voor hun rekening en werken zij 
samen met woningcorporaties112. 

Volgens Eurostat bedragen de overheidsbestedingen voor sociale huisvesting gemiddeld 0,6% 
van het bbp in de EU-27113. De lidstaten waar de overheidsbestedingen boven het EU-
gemiddelde liggen, behoren meestal tot de EU-15 (zoals Duitsland, Frankrijk, Zweden, 
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk). 

3.9.6. Andere sociale dienstverlening en door lokale overheden georganiseerde diensten 

Vele lokale overheden verrichten een aantal diensten die de sociale cohesie op lokaal niveau 
versterken. Deze diensten staan open voor alle groepen (bijvoorbeeld ook huishoudens met 

                                                 
110 Eurostat, Data in focus 26/2008, Health expenditure, blz. 1. 
111 Zie punt 2.1.3 van het Second Biennial Report on social services of general interest. 
112 Zie punt 2.1.4 van het Second Biennial Report on social services of general interest. 
113 Eurostat, Statistical books, European Social Statistics - Social Protection - Expenditure and receipts, 

Data 1997-2005 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-026/EN/KS-QA-08-026-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DC-08-001/EN/KS-DC-08-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DC-08-001/EN/KS-DC-08-001-EN.PDF
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een laag inkomen, mensen met een handicap of mensen met sociale problemen). Diensten 
waarover een klacht, een (pre)notificatie of vragen van lidstaten zijn gekomen, zijn onder 
meer: 

• recreatie (bijv. zwembaden, dierenparken, sportcentra, jeugdclubs); 

• educatieve en culturele activiteiten voor kinderen en volwassen (bijv. kinderopvang, 
bibliotheken, leercentra, musea); 

• consultatiebureaus voor mensen met sociale problemen; 

• opvang voor daklozen; 

• gemeenschapscentra; 

• lokale gemeenschapsruimten/concertzalen. 

Dat dit soort diensten worden aangeboden, is niet alleen van belang voor de sociale cohesie 
op lokaal niveau, maar ook voor de regionale cohesie binnen een lidstaat. Lokale overheden 
geven musea, gemeenschapsruimten, concerten, tentoonstellingen financiële middelen om 
culturele evenementen aan te bieden die anders niet zouden worden aangeboden. 

3.9.7. Regelgevingskader 

Voor sociale diensten van algemeen economisch belang vindt de verenigbaarheidsbeoordeling 
plaats op basis van het DAEB-pakket. Er bestaan geen sectorale EU-regels. Volgens de 
DAEB-beschikking is steun aan woningcorporaties echter vrijgesteld van de 
aanmeldingsverplichting, ongeacht het bedrag dat deze aan compensatie ontvangen, mits de 
voorwaarden van de DAEB-beschikking in acht worden genomen (zie punt 2.2.1). 

Culturele diensten zijn in dat opzicht een bijzondere categorie, omdat zij, op grond van artikel 
107, lid 3, onder d), VWEU, een bijzondere afwijking van het staatssteunverbod genieten. Dit 
sluit echter niet dat zij niet als dienst van algemeen economisch belang zouden kunnen 
worden behandeld, voor zover zij aan de nodige voorwaarden voldoen. 

3.9.8. De beschikkingspraktijk van de Commissie  

Langdurige zorg: De Commissie heeft van particuliere concurrenten in Duitsland en 
Nederland klachten ontvangen over de financiering van publieke aanbieders van langdurige 
zorg. Bij nader onderzoek bleek de betrokken overheidsfinanciering in lijn te zijn met de 
voorwaarden van het DAEB-pakket. 

Sociale huisvesting: Op 15 december 2009 heeft de Commissie een belangrijk besluit 
vastgesteld betreffende de sociale huisvesting in Nederland; daarin verklaarde zij het 
Nederlandse stelsel van woningcorporaties, op grond van artikel 106, lid 2, VWEU, 
verenigbaar met de EU-staatssteunregels114. Dit positieve besluit kwam er na toezeggingen 
van Nederland om het bestaande systeem in overeenstemming te brengen met de EU-
staatssteunregels. Met name mogen geen overheidsmiddelen worden gebruikt voor 

                                                 
114 Steunmaatregelen E 2/05 en N 642/09 - Nederland - Bestaande steun en bijzondere projectsteun voor 

woningcorporaties (PB C 31 van 9.2.2010, blz. 6). 
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commerciële activiteiten en dient woonruimte transparant en volgens objectieve criteria te 
worden toegewezen. De Commissie heeft ook veel klachten uit andere lidstaten ontvangen. 

Andere sociale dienstverlening en door lokale overheden georganiseerde diensten: Over 
andere soorten diensten van algemeen economisch belang en lokaal georganiseerde diensten 
heeft de Commissie een groot aantal klachten ontvangen, maar ook (pre)notificaties en vragen 
van lidstaten. Vele van de betrokken diensten bleken, bij nader toezien, onder de toepassing 
van de DAEB-beschikking te vallen en hoefden dus niet te worden aangemeld. 

Voor diensten met een in hoofdzaak culturele dimensie is een groot aantal aanmeldingen 
behandeld op grond van artikel 107, lid 3, onder d). Toch hadden culturele diensten, vooral 
wanneer zij lokaal worden aangeboden, op grond van de DAEB-beschikking een vrijstelling 
van de aanmeldingsverplichting kunnen krijgen, omdat zij vaak voldoen aan de criteria om als 
diensten van algemeen economisch belang te worden aangemerkt. 

3.10. Gids voor diensten van algemeen economisch belang 

In samenhang met de mededeling van 2007 publiceerden de diensten van de Commissie in 
eerste instantie twee documenten met veelgestelde vragen (FAQ's) over de toepassing van de 
staatssteunregels en de regels inzake overheidsopdrachten115. Deze documenten wilden een 
antwoord bieden op vragen die bij verschillende soorten belanghebbenden waren gerezen naar 
aanleiding van de toepassing van de regels.  

De diensten van de Commissie hebben deze beide documenten recent geactualiseerd, op basis 
van verdere vragen die via de Interactive Information Service waren gesteld, nieuwe 
rechtspraak en verdere thema's die belanghebbenden aan de orde hadden gesteld. Deze 
actualisering is gebundeld tot één document: een "Gids voor de toepassing van de EU-regels 
inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen 
economisch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang"116. Om deze gids 
gebruiksvriendelijk en leesbaar te houden, zijn alle relevante onderdelen van het EU-recht tot 
één document gebundeld. 

De gids is, evenals bij de via IIS gestelde vragen, niet beperkt tot een uiteenzetting van de 
voorwaarden van het DAEB-pakket met betrekking tot thema's zoals toewijzingsbesluit en 
compensatie. Ook algemene vragen zoals de definitie van diensten van algemeen economisch 
belang en het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten worden erin 
behandeld. 

Aangezien deze nieuwe gids nog maar heel recent door de diensten van de Commissie is 
gepubliceerd, hebben belanghebbenden nog niet de kans gehad om tijdens de raadpleging hun 
opmerkingen over deze tekst te maken. Opmerkingen over de documenten van 2007 met 
veelgestelde vragen bevestigen dat deze documenten vaak werden gezien als een nuttige 
bijdrage met het oog op rechtszekerheid. Vaak echter zien belanghebbenden deze 
documenten, evenals de IIS-dienst, niet als een bevredigend alternatief voor meer formele 
richtsnoeren waarmee de Commissie zou kunnen komen. 

                                                 
115 Zie voetnoot 2. 
116 Werkdocument van de diensten van de Commissie, SEC(2010) 1545 van 7.12.2010. 
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4. PUBLIEKE RAADPLEGINGSPROCEDURE 

De Commissie moet volgens punt 25 van de DAEB-kaderregeling en volgens artikel 9 van de 
DAEB-beschikking een uitgebreide raadplegingsprocedure over de toepassing van het DAEB-
pakket houden. Deze raadplegingsprocedure, die in 2010 is afgerond, bestond uit een 
verslagleggingsexercitie door de lidstaten en een brede raadpleging van belanghebbenden. 

Doel van deze raadplegingsprocedure was onder meer na te gaan wat het effect van het 
DAEB-pakket was op de levering en de doelmatigheid van openbare diensten in Europa en 
om te bepalen in welke sector deze regels eventueel kunnen worden verbeterd. 

4.1. Verslaglegging door de lidstaten 

De eerste fase van dit raadplegingsproces was de verslaglegging door de lidstaten117. Deze 
verslagleggingsexercitie vond in de periode 2008-2009 plaats. Een aantal lidstaten had het 
moeilijk om bij de verschillende geledingen van hun eigen overheidsdiensten nadere 
statistische informatie te verzamelen over de verrichting van diensten van algemeen 
economisch belang. Sommige lidstaten wezen erop dat de regels in het DAEB-pakket vaak op 
regionaal of zelfs lokaal niveau worden toegepast, zonder veel landelijke coördinatie, 
waardoor het verzamelen van gegevens een lastige opdracht wordt. Sommige lidstaten hebben 
zelfs helemaal geen statische gegevens verschaft over de toepassing van de DAEB-
beschikking, terwijl anderen zich in hun verslagen hebben toegespitst op de compensatie van 
diensten van algemeen economisch belang zoals die op het niveau van de centrale overheid is 
georganiseerd. 

De meeste lidstaten besteden, in plaats van nadere statistische gegevens te verschaffen over de 
toepassing van het DAEB-pakket, in hun bijdragen dus vooral aandacht aan de praktische 
ervaring opgedaan met de toepassing van het DAEB-pakket.  

De opmerkingen van lidstaten blijven niet beperkt tot de instrumenten en voorwaarden van 
het DAEB-pakket zelf. Ook thema's zoals de definitie van steun op grond van artikel 107 
VWEU en over de implicaties van het Altmark-arrest van het EU-Hof van Justitie118 hebben 
lidstaten in hun verslagen ter sprake gebracht119. 

4.2. Raadpleging van andere belanghebbenden 

In 2010 hebben de diensten van de Commissie ook een uitgebreide publieke raadpleging 
gehouden120. Deze raadpleging was bedoeld om na te gaan wat de ervaringen van 
belanghebbenden met de toepassing van het DAEB-pakket zijn. Aan bod kwamen onder meer 
vragen over de kwalificatie van sommige maatregelen als staatssteun (artikel 107 VWEU) en 
over het Altmark-arrest. 

                                                 
117 Deze verplichting is uiteengezet in artikel 8 van de DAEB-beschikking, die de lidstaten verplicht "een 

periodiek verslag in [te dienen] over de tenuitvoerlegging van deze beschikking, dat een gedetailleerde 
beschrijving van de toepassingsvoorwaarden in alle sectoren, met inbegrip van de sectoren sociale 
huisvesting en ziekenhuizen, bevat". 

118 Zie punt 2.1. 
119 De Commissie heeft al deze verslagen gepubliceerd op de website van DG Concurrentie, onder: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html 
120 Deze raadpleging van belanghebbenden ging op 10.6.2010 van start en werd op 10.9.2010 afgesloten, 

ook al werden er zelfs na de uiterste termijn van 10.9.2010 nog diverse bijdragen ontvangen. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html
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De raadpleging kon op belangstelling rekenen van uiteenlopende organisaties. In totaal heeft 
de Commissie 107 gefundeerde bijdragen ontvangen121. Van deze 107 verklaringen kwamen 
er 4 van lidstaten zelf, 23 van andere overheidsinstanties, 64 van verrichters van diensten van 
algemeen economisch belang die in verschillende EU-lidstaten actief zijn (en hun 
organisaties) en 16 van andere organisaties, bijv. de academische wereld en gewone 
burgers122. 

4.3. Uit de raadplegingen naar voren gekomen centrale thema's 

Deze raadpleging door de diensten van de Commissie heeft reacties opgeleverd van een zeer 
diverse groep belanghebbenden, die actief zijn in uiteenlopende economische sectoren. Vaak 
formuleren nationale overheden, gemeenten, grote particuliere spelers, aanbieders van sociale 
diensten of belastingbetalers verschillende standpunten en wensen. Daardoor loopt de inhoud 
van de ontvangen verklaringen en de daarin geformuleerde standpunten sterk uiteen. Het 
overzicht dat hier volgt, blijft dus beperkt tot de belangrijkste en vaakst terugkerende thema's 
zoals die in de verschillende verklaringen van lidstaten en andere belanghebbenden aan bod 
kwamen. 

4.3.1. Algemene indruk van het DAEB-pakket 

Een ruim aantal lidstaten en andere belanghebbenden zijn van mening dat het DAEB-pakket 
een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Vaak was de opvatting dat de rechtszekerheid, 
vergeleken met de situatie van vóór 2005, dankzij het DAEB-pakket over het algemeen is 
toegenomen. Ook werd de DAEB-beschikking verwelkomd als een middel om de 
administratieve belasting te drukken die samengaat met de verplichting om 
compensatieregelingen voor diensten van algemeen economisch belang individueel aan te 
melden volgens de staatssteunregels. 

Vele lidstaten en belanghebbenden zien de instrumenten die Commissie in het DAEB-pakket 
heeft ingezet (met name de DAEB-kaderregeling en de DAEB-beschikking) als een middel 
dat toegesneden is op de daarmee nagestreefde doelstellingen. Zij vinden niet dat deze 
rechtsinstrumenten moeten worden vervangen door of aangevuld met andere 
rechtsinstrumenten123. 

In de algemene raadpleging van belanghebbenden werd ook gevraagd naar opmerkingen over 
de vraag of de regels uit het DAEB-pakket doorgaans correct worden toegepast. Helaas vindt 
een zeer groot aantal respondenten uit een aantal bedrijfstakken en lidstaten dat dit niet het 
geval is. De reden die het vaakst voor deze gebrekkige toepassing wordt aangevoerd, is het 
feit dat beleidsmakers binnen regionale en lokale overheden vaak niet op de hoogte zijn van 
het bestaan van het DAEB-pakket en de verplichtingen die daarin worden opgelegd. 

4.3.2. Vragen om meer duidelijkheid 

Uit de raadpleging is duidelijk naar voren gekomen dat vele lidstaten en andere 
belanghebbenden uitzien naar een verdere verduidelijking van een aantal cruciale begrippen 
die aan de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang en de rechtspraak 

                                                 
121 Een lijst van de ontvangen bijdragen is te vinden in bijlage 1. 
122 De Commissie heeft alle verklaringen die zij heeft ontvangen, gepubliceerd op de website van DG 

Concurrentie, onder: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies 
123 Afgezien van verzoeken om additionele rechtsinstrumenten in te voeren, met name met het oog op meer 

rechtszekerheid ten aanzien van een aantal cruciale begrippen; zie verder. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies
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van het Hof van Justitie ten grondslag liggen. De indruk dat meer houvast nuttig zou zijn, 
blijft bestaan, ongeacht de initiatieven met het oog op meer duidelijkheid die de Commissie al 
heeft genomen124. 

Daarbij gaat om het toepassingsbereik van de Verdragsbepalingen over staatssteun (bijv. het 
onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten), de omschrijving van 
diensten van algemeen economisch belang, de definitie van staatssteun in de zin van artikel 
107 VWEU (bijv. het begrip "beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten"), en het 
Altmark-arrest van het Hof van Justitie (bijv. de eis in het vierde Altmark-criterium dat een 
benchmark wordt gebruikt). 

Deze begrippen zijn geen nieuwe begrippen die met het DAEB-pakket zijn geïntroduceerd, 
maar zijn terug te voeren op het primaire EU-recht en de betreffende rechtspraak van het EU-
Hof van Justitie. Sommige belanghebbenden erkennen dan ook dat de Commissie, bij een 
eventuele herziening van het DAEB-pakket, geen vat heeft op deze definities. De rol van de 
Commissie in dit verband zou dus hoe dan ook beperkt blijven tot het verduidelijken en de 
uitlegging van de begrippen en criteria zoals die door het primaire recht en het Hof van 
Justitie worden gebruikt. 

De begrippen "economische activiteit" en "onderneming": De EU-staatssteunregels gelden, 
zoals gezegd, alleen voor ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen. Niet-
economische diensten van algemeen economisch belang vallen dus buiten het 
toepassingsbereik van deze regels. Het algemene onderscheid tussen economische en niet-
economische diensten is in de rechtspraak van het Hof van Justitie herhaaldelijk gehanteerd 
om het toepassingsbereik van de staatssteunregels af te bakenen. Het meest relevante 
criterium dat in dat verband is gebruikt, is de vraag of er een markt voor de betrokken 
diensten bestaat. Vele lidstaten en andere belanghebbenden zijn niettemin van mening dat het 
begrip "economische activiteit" in de praktijk moeilijk toepasbaar blijft. Een deel van deze 
moeilijkheden vloeit voort uit het feit dat in de EU bepaalde diensten van algemeen 
economisch belang op heel uiteenlopende wijze zijn georganiseerd. Het feit dus dat een 
bepaalde in het algemeen belang verrichte dienst in een lidstaat wordt behandeld als een niet-
economische activiteit, betekent nog niet dat die kwalificatie ook geldt voor de hele EU. Een 
aantal lidstaten en vele andere belanghebbenden vragen de Commissie dus om meer houvast 
over de algemene criteria om, met het oog op de toepassing van de staatssteunvoorschriften, 
economische van niet-economische activiteiten te kunnen onderscheiden. Ook vragen zij om 
concrete voorbeelden die de toepassing van deze criteria kunnen illustreren. 

Omschrijving van diensten van algemeen economisch belang: Naast verzoeken om meer 
duidelijkheid over het begrip "economische activiteit", vragen sommige belanghebbenden ook 
om meer duidelijkheid over de vraag wat als dienst van algemeen economisch belang kan 
gelden en wat de minimumeisen op dat punt zijn. Soms bestaat echter ook de indruk dat, 
aangezien de omschrijving van diensten van algemeen economisch belang (buiten de sectoren 
waarvoor op EU-niveau regels bestaan) tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort, meer 
houvast van de Commissie op dit punt niet noodzakelijk is. 

Het begrip "beïnvloeding van het handelsverkeer": Talrijke belanghebbenden hadden moeite 
om te bepalen of een bepaalde activiteit het handelsverkeer tussen lidstaten al dan niet 

                                                 
124 Zie punt 3.10. Belanghebbenden konden bij hun reacties in het kader van de raadplegingsprocedure nog 

geen rekening houden met de recente gids over de regels voor diensten van algemeen economisch 
belang, omdat deze gids pas naderhand is gepubliceerd. 
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beïnvloedt. Volgens artikel 107 VWEU is deze beïnvloeding van het handelsverkeer 
noodzakelijk om de compensatie voor de dienst van algemeen economisch belang als 
staatssteun te kunnen aanmerken. Het gebrek aan duidelijkheid op dit punt geldt vooral de 
behandeling van diensten die lokale overheden organiseren tegen een relatief laag 
compensatiebedrag. Daarom vragen respondenten dat de Commissie een aantal criteria geeft 
om te bepalen of er sprake is van beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten. 
Sommige belanghebbenden hebben in dat verband concrete suggesties gedaan, zoals het 
bedrag van de voor de dienst verleende compensatie, de geografische reikwijdte van de dienst 
in termen van potentiële gebruikers, en de grootte van de betrokken gemeente. 

Benchmarking in het kader van het vierde Altmark-criterium: Talrijke respondenten hadden 
opmerkingen over het vierde Altmark-criterium zoals het Hof van Justitie dat had 
geformuleerd125. De meeste van deze opmerkingen gaan nader in op de benchmark van een 
"goed beheerde" onderneming die het Hof van Justitie in zijn Altmark-arrest heeft gehanteerd 
als een alternatieve methode om te garanderen dat de compensatie voor de openbare dienst 
niet méér bedraagt dan hetgeen noodzakelijk is voor een doelmatige dienstverrichter. Veel 
van de op dit punt ingediende verklaringen beklemtonen dat de norm van een "goed beheerde 
onderneming" moeilijk toepasbaar is voor overheidsinstanties en verrichters van openbare 
diensten. De algemene overtuiging is dat, afhankelijk van de betrokken markt, de keuze van 
de juiste onderneming die als benchmark kan dienen, een zeer lastige opdracht kan zijn. 

Met een dienst van algemeen economisch belang belasten: Sommige respondenten vragen de 
Commissie duidelijk te maken wat de eisen zijn wat betreft het belasten van een bepaalde 
onderneming met een dienst van algemeen economisch belang. 

In-house-dienstverrichting en samenwerking tussen overheidsinstanties: Een aantal 
respondenten vroeg de Commissie duidelijk te maken hoe het verrichten van diensten van 
algemeen economisch belang door in-house-dienstverrichters of in het kader van 
samenwerking tussen overheidsinstanties zou worden behandeld in het kader van de 
staatssteunregels. 

Hoogte van de compensatie: Vele belanghebbenden hebben de Commissie gevraagd meer 
duidelijkheid te geven over een aantal van de voorwaarden uit het DAEB-pakket met 
betrekking tot de hoogte van de toegestane compensatie voor diensten van algemeen 
economisch belang en het vermijden van overcompensatie. Zij wijzen op problemen bij het 
bepalen van welke inkomsten in aanmerking moeten worden genomen bij het berekenen van 
de compensatie voor de dienst van algemeen economisch belang en welke benchmark daarbij 
moet worden gebruikt. 

Verhouding tussen het DAEB-pakket en sectorale staatssteunregels: Een aantal van de 
ontvangen opmerkingen gaat over de verhouding tussen de toepassing van het DAEB-pakket 
en de in dit verslag vermelde sectorale regels. 

Verhouding tussen de staatssteunregels en de regels inzake overheidsopdrachten: Veel van de 
opmerkingen van belanghebbenden en lidstaten gaan over de verhouding tussen de 
staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang en de toepassing van de EU-

                                                 
125 Zie punt 2.1. 
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regels inzake overheidsopdrachten126. In deze bijdragen wordt vaak ingegaan op het argument 
dat een aanbestedingsprocedure die volgens de voorwaarden van de EU-aanbestedingsregels 
verloopt, als een voldoende middel moet gelden om uit te sluiten dat er sprake is van 
staatssteun. Sommige dienstverrichters hebben dit punt verder uitgewerkt en beklemtoond dat 
ook procedures voor de toewijzing van dienstenconcessies als op dit punt toereikend moeten 
gelden. In de huidige stand van de wet- en regelgeving gelden voor de toewijzing van 
dienstenconcessies niet de gedetailleerde regels van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten, ook al moet een en ander wel verlopen in overeenstemming met de 
algemene bepalingen van het VWEU inzake transparantie en gelijke behandeling. Wat betreft 
de keuze van gunningscriteria zijn sommige lidstaten en verrichters van diensten van 
algemeen economisch belang van mening dat de norm die het Hof van Justitie op basis van de 
staatssteunregels hanteert ("levering van de diensten tegen de laagste kosten voor de 
gemeenschap"), dient te worden uitgelegd als zijnde volledig in overeenstemming met de 
voorwaarden van de EU-wetgeving voor overheidsopdrachten ("economisch voordeligste 
aanbieding"). Wat meer bepaald sociale dienstverlening betreft, wijzen talrijke respondenten 
die al in deze sector actief zijn, erop dat kwaliteitscriteria een belangrijke rol moeten krijgen, 
in tegenstelling tot een besluit dat zogenaamd uitsluitend op de prijs is gebaseerd. 

4.3.3. Sociale dienstverlening - Vragen om meer rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van dit soort diensten 

Veel van de verklaringen die werden ontvangen in het kader van de raadpleging van 
belanghebbenden, zijn toegespitst op de behandeling van bepaalde soorten van sociale 
dienstverlening. 

Het punt van zorg dat in dit verband werd geformuleerd, is dat de bestaande regels misschien 
onvoldoende toegesneden zijn om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 
sociale dienstverlening. Dit standpunt wordt vaak ingenomen door verrichters van sociale 
diensten en door overheidsinstanties die een rol spelen bij de toewijzing van dit soort 
diensten. Sommige belanghebbenden voeren aan dat sociale diensten, zelfs als zij in een 
economische context worden verricht (en daardoor onder de staatssteunregels vallen), 
noodzakelijkerwijs ook worden beïnvloed en gestuurd door zuiver sociale doelstellingen, 
waarmee bij de behandeling van die diensten in het kader van de staatssteunregels rekening 
dient te worden gehouden. 

Lidstaten en belanghebbenden deden een reeks uiteenlopende voorstellen om, in het kader van 
de staatssteunvoorschriften, met deze specifieke kenmerken van sociale diensten rekening te 
houden. Een van de vaakst terugkerende voorstellen is om de lijst uit te breiden van 
activiteiten die onder de DAEB-beschikking vallen; vandaag geldt dit alleen voor 
ziekenhuizen en sociale huisvesting. Dit betekent dat, ongeacht het betrokken 
compensatiebedrag, compensatie voor de betreffende diensten mag worden verleend zonder 
dat vooraf een aanmelding volgens de staatssteunregels moet plaatsvinden, mits de 
voorwaarden van de DAEB-beschikking in acht zijn genomen. Andere voorstellen in dit 
verband zijn onder meer de introductie van specifieke en eenvoudigere regels voor de wijze 
waarop sociale diensten worden toegewezen, de methode voor het bepalen van de 
compensatie en methoden om overcompensatie te voorkomen.  

                                                 
126 Met name Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 

de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. 
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4.3.4. Door lokale overheden georganiseerde diensten - Vragen om een evenredige reactie 

Vele belanghebbenden hebben aangevoerd dat de eisen van het DAEB-pakket niet volledig in 
verhouding zijn wat betreft compensatiemaatregelen van lokale overheden die slechts een zeer 
beperkt effect op het handelsverkeer tussen lidstaten hebben. Ook voor een aantal gemeenten 
was dit een punt van zorg: volgens hen betekent de inachtneming van het DAEB-pakket een 
buitensporige administratieve belasting. Zij vragen dat de eisen, met name uit de DAEB-
beschikking, evenrediger zouden zijn wat betreft de behandeling van hun diensten. 

Sommige belanghebbenden en lidstaten stellen voor om compensatie voor diensten van 
algemeen economisch belang onder een bepaald bedrag volledig vrij te stellen van een 
toetsing aan de staatssteunregels. Een oplossing in die richting zou kunnen zijn dat voor 
diensten van algemeen economisch belang een specifieke de-minimisdrempel wordt 
ingevoerd, die hoger ligt dan de algemene drempel van 200 000 EUR uit de algemene de-
minimisverordening van de Commissie127. Een dergelijke de-minimisdrempel zou afwijken 
van de drempels die al in de DAEB-beschikking zijn bepaald, omdat financiering die onder 
deze drempel blijft niet als staatssteun zou gelden, en er niet aan de formele voorwaarden van 
de DAEB-beschikking inzake toewijzing en compensatie zou moeten worden voldaan. 

4.3.5. Reacties met betrekking tot grootschalige commerciële dienstverlening 

De reacties van belanghebbenden met betrekking tot grootschalige diensten van algemeen 
economisch belang verschillen op een aantal punten van de reacties die vooral over sociale 
en/of kleinschalige diensten van algemeen economisch belang handelden. Een aantal spelers 
die actief zijn in grootschalige commerciële dienstverlening, wijzen erop dat met de bestaande 
DAEB-beschikking, met name door de daarin bepaalde drempels, een groot aantal 
betrekkelijk aanzienlijke compensatiemaatregelen onttrokken waren aan het 
staatssteuntoezicht van de Commissie. 

In dat verband maken sommige belanghebbenden ook opmerkingen over het feit dat in de 
huidige DAEB-kaderregeling geen doelmatigheidsonderzoek of analyse van de effecten van 
de compensatie op de mededinging hoeft plaats te vinden. De DAEB-kaderregeling maakt het 
juist mogelijk alle kosten te compenseren die de betrokken dienstverrichter maakt. Een van de 
voorstellen was dat de Commissie niet uitsluitend voor de compensatie van de kosten en een 
redelijke winst aandacht zou hebben, maar in haar beoordeling meer belang zou kunnen 
hechten aan punten die verband houden met doelmatigheid en compensatie. Zoals reeds in 
punt 3 werd aangegeven, zijn er sectorale regels die, anders dan de DAEB-kaderregeling, de 
inachtneming van doelmatigheidsvoorwaarden opleggen. Zo legt Verordening (EG) nr. 
1370/2007 niet alleen verplichtingen tot aanbesteding op voor bepaalde soorten contracten in 
het vervoer over land, maar eist zij ook dat de gehanteerde compensatiemethode bijdraagt tot 
het behoud of de ontwikkeling van een doelmatig beheer door de exploitant van de openbare 
dienst. 

Sommige respondenten uit het bedrijfsleven wezen er ook op dat de rol van de "redelijke 
winst" bij diensten van algemeen economisch belang niet mag worden overschat. Zij voeren 
aan dat de Commissie, in plaats van te focussen op de ontwikkeling van normen voor wat als 
redelijke winst kan gelden, het gebruik van aanbestedingsprocedures moet stimuleren als de 
beste methode om het correcte bedrag van de compensatie te bepalen. 

                                                 
127 Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing 

van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, PB L 379 van 28.12.2006, blz. 5. 
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5. CONCLUSIES 

Het DAEB-pakket is, sinds het in 2005 werd geïntroduceerd, in sterk uiteenlopende 
economische sectoren en in diverse lidstaten toegepast. 

In sommige sectoren, zoals het vervoer en de zorgsector, resulteerde dat in een aanzienlijk 
aantal staatssteunzaken. In andere sectoren zoals energie en milieudiensten is, ondanks het 
aanzienlijke economische gewicht daarvan, het staatssteuntoezicht van de Commissie tot 
dusver vrij beperkt gebleven.  

De mededingingsvraagstukken waarmee de Commissie te maken kreeg, verschillen 
aanzienlijk naargelang van de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren:  

• een aantal sectoren waarin diensten van algemeen economisch belang functioneren, wordt 
gekenmerkt door grote marktspelers die nationaal of zelfs internationaal actief zijn. Vaak 
zijn de activiteiten van die spelers niet beperkt tot diensten van algemeen economisch 
belang, of zijn zij ten minste verdeeld over de verschillende soorten diensten van algemeen 
economisch belang die worden toegewezen; 

• andere activiteiten worden vooral georganiseerd en verricht op het niveau van de lokale 
overheden en hebben dus, ook al vallen zij in beginsel onder de staatssteunregels, slechts 
een beperkte invloed op het handelsverkeer tussen lidstaten en zijn dus - potentieel - 
minder mededingingsverstorend. 

Sommige sectoren worden gekenmerkt door gedetailleerde sectorale staatssteunregels of 
algemene EU-regels inzake de mate van marktopening en de intensiteit van de concurrentie. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het vervoer, de telecom-, post- of energiesector. Deze sectorale 
regels vervangen vaak volledig de algemene regels voor diensten van algemeen economisch 
belang of hebben ten minste gevolgen voor de uitlegging en de toepassing ervan. 

De raadplegingsexercitie die de Commissie heeft georganiseerd, maakte duidelijk dat lidstaten 
en belanghebbenden meestal vinden dat het DAEB-pakket een nuttige bijdrage heeft geleverd 
tot het behalen van de algemene doelstelling van meer rechtszekerheid rond dit thema. Toch 
waren er ook opmerkingen dat bepaalde aspecten van het DAEB-pakket beter konden worden 
herzien om het DAEB-pakket in de praktijk beter toepasbaar te maken. 

Wat de beschikkingspraktijk van de Commissie betreft, zijn de opmerkingen en punten van 
zorg van belanghebbenden tot op zekere hoogte afhankelijk van de betrokken sectoren. Voor 
bepaalde soorten activiteiten (met name voor sociale en kleinschalige diensten) vinden vele 
belanghebbenden het bestaande kader onvoldoende flexibel. Ook was de overtuiging dat met 
de bestaande regels een betrekkelijk groot aantal maatregelen met aanzienlijke compensaties 
aan het staatssteuntoezicht worden onttrokken en dat meer aandacht zou kunnen gaan naar 
doelmatigheid bij de verrichting van de betrokken diensten. 

Naast de opmerkingen over de bepalingen van het DAEB-pakket zelf, zijn belanghebbenden 
van mening dat het nuttig zou zijn dat de Commissie een aantal basisbegrippen die aan deze 
regels ten grondslag liggen, nader verduidelijkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om begrippen 
als "economische activiteit" in het kader van de staatssteunvoorschriften, de vraag welke 
diensten daadwerkelijk als diensten van algemeen economisch belang kunnen worden 
aangemerkt, het feit dat er van "beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten" sprake 
moet zijn, en de voorwaarden die het Hof van Justitie in zijn Altmark-arrest heeft opgelegd. 
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Ten slotte vinden belanghebbenden dat de mogelijkheden voor synergie tussen de 
staatssteunvoorschriften en de regels inzake overheidsopdrachten zouden moeten worden 
versterkt. 
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