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Voor achtergrondinformatie bij de vragen en begrippen in dit formulier wordt verwezen naar de 
Handreiking DAEB en Staatssteun, met name onderdeel II.3.2 op pagina 40.  

 
Gemeente Etten-Leur 
 
Datum: 29 december 2011   
 

 
1. INRICHTING 
 

A. Onder welke categorie (1 t/m 8) van artikel 2.1 van de Vrijstellingsbeschikking valt uw DAEB 
(zie bijlage I)? 
 
Categorie 1. 
 
B. Onder welke vorm (privaatrechtelijk/contractueel dan wel publiekrechtelijk/wettelijk) is/zijn de 
betrokken onderneming(en) belast met de DAEB? Indien publiekrechtelijk a.u.b. verwijzen naar de 
betrokken regelgeving (wet, besluit, etc.). 
 
De compensatie is vastgelegd in de vorm van een subsidiebeschikking (e.e.a. op basis van de  
afdelingen 4.2.3 en 4.2.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene  
Subsidieverordening 2009 Gemeente Etten-Leur). 
 
C. Wat is de aard en duur van de openbare dienstverplichting? 
 
De aard van de openbare dienstverplichting bestaat uit: 
a. het verzorgen en aan de bevolking tegen betaling aanbieden van podiumkunsten; 
b. het in stand houden van het bestaande gebouwencomplex voor culturele, sociaal-

maatschappelijke en educatieve activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord; 
c. het scheppen van voorwaarden gericht op de culturele, sociaal-maatschappelijke en 

educatieve ontplooiing van de plaatselijke samenleving, alles in de ruimste zin van het woord, 
een en ander overeenkomstig de doelstelling van De Nobelaer. 

 
De duur van de openbare dienstverplichting: 1 januari tot en met 31 december 2009. 
 
D. Welke onderneming(en) en welk grondgebied betreft de DAEB? 
 
Stichting De Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE  Etten-Leur (per 1 januari 2010 
overgegaan in stichting De Nieuwe Nobelaer waarbij gelijktijdig ook (andere) gemeentelijke 
instellingen zijn gefuseerd). Het betreft het grondgebied van Etten-Leur e.o. waarbij het accent ligt 
op bediening van de eigen lokale gemeenschap. 
 
E. Zijn er uitsluitende of bijzondere rechten (concurrentiebeperkende voordelen) toegekend aan 
de betrokken onderneming? Zo ja, omschrijf deze dan a.u.b. kort (de aard van de rechten). 
 
Voor zover de gemeente bekend zijn er geen of bijzondere rechten (concurrentiebeperkende 
voordelen) toegekend aan stichting Nieuwe Nobelaer, voornoemd. 
 
F. Welke parameters zijn opgenomen voor berekening van de controle en (eventueel) herziening 
van de compensatie voor de DAEB? 

                                                 
1
 Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, 
van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm 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. 
 



 
Aantal (niet) commerciële dans- en amateurtheatervoorstellingen 
Aantal bezoekers 
Groepen bezoekers (leeftijdscategorieën) 
Aantal niet-commerciële kunstzinnige activiteiten 
Aantal jeugdvoorstellingen 
Aantal activiteiten voor sociaal-culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties 

 
G. Voert de betrokken onderneming naast de DAEB ook reguliere economische activiteiten uit? 
Zo ja, is er sprake van de verplichte boekhoudkundige of juridische scheiding om kruissubsidiëring 
te voorkomen? 
 
Stichting De Nobelaer voert naast de DAEB ook reguliere economische activiteiten uit. Er is 
sprake van een verplichte boekhoudkundige scheiding om kruissubsidiëring te voorkomen. Deze 
is afgerond door de rechtsopvolger, stichting Nieuwe Nobelaer, eveneens gevestigd te Anna van 
Berchemlaan 2, 4872 XE  Etten-Leur. Uit een accountsverklaring van Ernst & Young d.d. 27 
augustus 2010 blijkt dat de scheiding daadwerkelijk is aangebracht en ter zake door de 
organisatie verder beheersmaatregelen zijn genomen. 
 
H. Wordt er bij het rapportagestelsel van uw organisatie voor gezorgd dat de onderliggende 
gegevens gedurende 10 jaar worden bewaard zodat de Commissie kan nagaan of deze conform 
de beschikking zijn (conform voorwaarde in artikel 7 van de Vrijstelling)? 
 
Hiervoor wordt gezorgd. 
 
 

2. COMPENSATIE 
 

A. Welk bedrag is in 2009, 2010 en 2011 uitgekeerd als compensatie aan de uitvoerder van de 
DAEB? A.u.b. per jaar uitsplitsen. 
 
2009: 704.377,= 
2010: - 
2011: - 
 
B. Hebben controles op overcompensatie plaatsgehad? Zo ja, wie voerde deze uit (bijvoorbeeld 
een externe consultant, of  eigen ambtenaren)? Wat waren de conclusies? Heeft naar aanleiding 
van controles terugvordering van steun plaatsgehad? Zo ja, voor welk bedrag? 
 

Door de (externe) accountant van de gemeente Etten-Leur wordt jaarlijks gecontroleerd op de 
naleving van (o.a.) Europese staatssteunregels. In de uitgebrachte rapportages van de accountant 
zijn op dit punt géén opmerkingen gemaakt. 
 
 

3. SPECIALE SECTOREN (SLECHTS IN TE VULLEN ALS DE DAEB BETREKKING HEEFT OP DE 
SECTOREN LUCHTVERVOER, ZEEVERVOER, HAVENS, LUCHTHAVENS) 
 

A. Wat was het gemiddelde jaarlijkse verkeer (aantal passagiers) gedurende 
de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch 
belang is toegewezen?
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 Het maximum zoals opgenomen in de beschikking hier is 

1. luchtvervoer  =>  300.000 passagiers 
2. zeevervoer   = > 300.000 passagiers 
3. luchthavens  = > 1 miljoen passagiers 

4. havens  = > 300.000 passagiers 



 

 
OPMERKINGEN 

 
 
 
 
 



 

Bijlage I 
 
 

Categorieën van DAEB in artikel 2.1 van de Vrijstellingsbeschikking 
 
 
1. In artikel 2, lid 1, onder a): compensatie voor de openbare dienst van minder dan 30 miljoen euro 
op jaarbasis welke wordt toegekend aan ondernemingen die een gemiddelde jaaromzet, alle 
werkzaamheden bijeengenomen, vóór belasting van in totaal minder dan 100 miljoen euro behalen 
gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen 
economisch belang is toegewezen. 
 
2. In artikel 2, lid 1, onder a): compensatie voor de openbare dienst van minder dan 30 miljoen euro 
op jaarbasis welke wordt toegekend aan kredietinstellingen waarvan het balanstotaal, alle 
werkzaamheden bijeengenomen, minder dan 800 miljoen euro bedroeg gedurende de twee 
boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch belang is 
toegewezen. 
 
3. In artikel 2, lid 1, onder b): compensatie voor de openbare dienst welke wordt toegekend aan 
ziekenhuizen die door de lidstaat als diensten van algemeen economisch belang aangemerkte 
activiteiten verrichten, ongeacht het bedrag. 
 
4.In artikel 2, lid 1, onder b): compensatie voor de openbare dienst welke wordt toegekend aan 
woningcorporaties die door de lidstaat als diensten van algemeen economisch belang aangemerkte 
activiteiten verrichten, ongeacht het bedrag. 
 
5.In artikel 2, lid 1, onder c): compensatie welke volgens de procedure van Verordening (EEG) nr. 
2408/92 is verleend voor de openbare dienst ten behoeve van luchtverbindingen met eilanden waar 
het gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar 
waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 300 000 passagiers 
bedraagt. 
 
6 In artikel 2, lid 1, onder c): compensatie welke volgens de procedure van Verordening (EEG) nr. 
3577/92 is verleend voor de openbare dienst ten behoeve van zeeverbindingen met eilanden waar het 
gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar 
waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 300 000 passagiers 
bedraagt. 
 
7. In artikel 2, lid 1, onder d): compensatie voor de openbare dienst ten behoeve van luchthavens 
waar het gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar 
waarin de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 1 miljoen passagiers 
bedraagt, 
 
8. In artikel 2, lid 1, onder d): compensatie voor de openbare dienst ten behoeve van havens waar het 
gemiddelde jaarlijkse verkeer gedurende de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de 
dienst van algemeen economisch belang is toegewezen, maximaal 300 000 passagiers 
bedraagt. 


