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EUROPESE COMMISSIE
DG Concurrentie

Steunmaatregelen van de Staten
Beleid inzake staatssteun

12/11/2002

NON PAPER

Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun

Doel van dit document: Dit document heeft tot doel een discussie met deskundigen van
de lidstaten op gang te brengen over de voorwaarden voor het functioneren van de
diensten van algemeen belang in het licht van de gemeenschapsvoorschriften inzake
staatssteun en de bijzondere of uitsluitende rechten. Het vraagstuk van de juridische
kwalificatie van de vergoedingen voor de openbare dienst en de implicaties hiervan ter
zake van staatssteun zullen later moeten worden onderzocht, na uitspraak van het Hof
van Justitie in de zaken-GEMO1 en -Altmark2.

Dit document is voorbereid door de diensten en bindt de Commissie niet.

*  *  *

Naar luid van artikel 16 van het Verdrag dragen "onverminderd de artikelen 73, 86 en
87 en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de
gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het
bevorderen van sociale en territoriale samenhang, de Gemeenschap en de lidstaten er, in
het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van dit
Verdrag, zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en
voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen".

De diensten van algemeen economisch belang vervullen een fundamentele rol in alle
lidstaten. Bij gebreke van communautaire regelgeving ter zake, beschikken de lidstaten

                                                

1 Zaak C-126/01.

2 Zaak C-280/00.
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over een grote vrijheid om de aard en de omvang te bepalen van de "openbare diensten"
die zij willen uitbouwen op basis van hun beleidskeuzes. Voor vele diensten van
algemeen economisch belang staat het vast dat de lagere overheden het best in staat zijn
om de noden van de burgers ter zake te bepalen.

De Commissie dient vanuit een positieve houding de uitbouw en ontwikkeling van
diensten van algemeen economisch belang te begeleiden, overeenkomstig artikel 16 van
het Verdrag, en het is in aller belang dat deze diensten harmonieus worden geïntegreerd
in het economische en sociale weefsel door erover te waken dat de positieve effecten van
deze diensten niet worden tenietgedaan door indirecte negatieve effecten op de markten
die openstaan voor concurrentie en waarvoor geen openbaredienstverplichtingen gelden.

In dit kader streeft de Commissie in hoofdzaak drie doelstellingen na:

•  een doeltreffende werking van de diensten van algemeen belang verzekeren;

•  erover waken dat aan concurrentie blootgestelde activiteiten die geen diensten
van algemeen economisch belang zijn en waarmee geen algemeen belang wordt
nagestreefd, niet als dusdanig worden aangemerkt, en

•  erover waken dat er geen negatieve invloeden zijn op de markten die openstaan
voor concurrentie buiten de openbaredienstverlening.

Er kunnen problemen rijzen indien de kwalificatie van diensten van algemeen
economisch belang en de aan die kwalificatie gekoppelde voordelen worden toegekend
aan activiteiten die niet als dergelijke diensten kunnen worden aangemerkt, omdat zij
reeds naar behoren worden gerealiseerd door aan concurrentie blootgestelde
ondernemingen, of omdat er geen algemeen belang mee wordt nagestreefd. Vooral in
recent geliberaliseerde sectoren kunnen dergelijke praktijken nadelige gevolgen hebben
voor ondernemingen die op door concurrentie gekenmerkte markten actief zijn en die
geen openbaredienstverplichtingen hebben.

Dezelfde problemen kunnen rijzen indien de voordelen die aan met het beheer van
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen worden toegekend
(uitsluitende rechten of financiële vergoedingen), verder gaan dan nodig is voor de
werking van de openbare dienst. Het gevaar bestaat dan dat de voordelen (of een deel
ervan) van hun doel worden afgewend en ten goede komen van activiteiten die geen
openbare diensten zijn.

Wil de liberalisatie slagen, dan moeten duidelijke spelregels worden afgesproken - en
nageleefd door alle betrokkenen. De ondernemingen die - terecht - voordelen ontvangen
voor het verrichten van openbare diensten, mogen deze voordelen niet gebruiken voor
deloyale concurrentie in de meest rendabele geliberaliseerde sectoren. Deze
ondernemingen mogen natuurlijk wel actief zijn op de meest rendabele markten of
marktsegmenten, maar "de strijd" met andere ondernemingen moet "met gelijke wapens"
worden gevoerd.

Dergelijke praktijken, die niet noodzakelijk zijn voor het verrichten van de openbare
dienst, schaden de goede werking van de economie en zijn strijdig met het algemeen
belang.

Volgens de Commissie kan een belangrijk deel van de moeilijkheden worden vermeden
door meer transparantie bij de toewijzing van diensten van algemeen economisch
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belang, en in de relaties tussen de ondernemingen die de openbare diensten beheren en
de overheidsinstanties.

A. INLEIDING

1. De Commissie heeft meermaals, en met name in haar mededeling van 1996
betreffende de diensten van algemeen belang in Europa3, aangevuld door haar
mededeling van 2000 over datzelfde thema4, benadrukt dat zij belang hecht aan
diensten van algemeen belang. Zoals de Commissie in deze laatste mededeling stelt,
"spelen diensten van algemeen belang een essentiële rol binnen het Europese
maatschappijmodel".

2. Naar luid van artikel 16 van het Verdrag dragen "onverminderd de artikelen 73, 86
en 87 en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de
gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen
bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, de Gemeenschap en de
lidstaten er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het
toepassingsgebied van dit Verdrag, zorg voor dat deze diensten functioneren op
basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen".

Algemeen gezien, is de beschikbaarheid van doeltreffende diensten van algemeen
economisch belang in het belang van de consumenten en draagt zij met name bij tot
de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 153 van het Verdrag.

3. Bij haar optreden ziet de Commissie nauwgezet toe op de naleving van de in artikel
16 vastgelegde beginselen. In dit verband zij eraan herinnerd dat het
Gemeenschapsrecht weliswaar kan inhouden dat bepaalde procedures en beginselen
moeten worden nageleefd - met name de beginselen van transparantie, non-
discriminatie en evenredigheid - maar dat het Gemeenschapsrecht de invoering en
de goede werking van diensten van algemeen economisch belang niet in de weg
staat. Voorzover de Raad ter zake geen specifieke regelgeving heeft vastgesteld,
beschikken de lidstaten over ruime bevoegdheden voor het opstellen van een lijst
van wat zij als diensten van algemeen economisch belang beschouwen en op welke
wijze deze worden verricht, eventueel met inbegrip van de staatssteun die nodig zou
kunnen zijn. Zelf heeft de Commissie de verplichting te waken over de naleving van
de relevante verdragsbepalingen, inzonderheid de artikelen 43, 49, 73, 86, 87 en 88,
en van de bepalingen inzake de selectie van beheerders van diensten van algemeen
economisch belang. Met de toepassing van de voorschriften inzake staatssteun wil
de Commissie geen controle of reglementering voor openbare diensten invoeren5,
doch enkel onnodige concurrentieverstoring bij louter commerciële activiteiten
voorkomen. Deze verstoringen kunnen bijvoorbeeld optreden wanneer activiteiten
als diensten van algemeen economisch belang worden aangemerkt, hoewel zij niet
tot deze categorie behoren, of door het toekennen van meer staatssteun dan nodig is

                                                

3 PB C 281 van 26.9.1996.

4 PB C 17 van 19.1.2001.

5 Dit uiteraard onder voorbehoud van specifieke communautaire voorschriften over
openbaredienstverplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot luchtvervoer.
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voor het vervullen van de publieke opdracht. Dergelijke praktijken zouden
misbruiken vormen die de normale werking van de markt belemmeren en in het
bijzonder een handicap betekenen voor ondernemingen die op dezelfde markt actief
zijn, maar niet dezelfde voordelen genieten.

4. In deze context en gevolg gevend aan de vraag van de Europese Raad van Nice van
7, 8 en 9 december 2000 heeft de Commissie aan de Europese Raad van Laken
van 14 en 15 december 2001 een verslag over de diensten van algemeen belang
(COM (2001) 598 def.) overgelegd. De Commissie vermeldt in dit rapport dat zij
met het oog op de verhoging van de rechtszekerheid op het gebied van de
vergoedingen voor de openbare dienst "voornemens is om tijdens de eerste fase in
nauw overleg met de lidstaten in de loop van 2002 een communautair kader in het
leven te roepen voor overheidssteun ten behoeve van ondernemingen, waaraan de
verlening van diensten van algemeen economisch belang is toevertrouwd. Door
middel van dit kader zullen de lidstaten en ondernemingen op de hoogte worden
gehouden van de voorwaarden waaraan steunmaatregelen van de overheid die
worden verstrekt als vergoeding voor de verplichting tot uitvoering van openbare
diensten moeten voldoen om door de Commissie goedgekeurd te kunnen worden.
Aan de hand van dit kader zouden met name de voorwaarden voor de goedkeuring
van regelingen inzake overheidssteun door de Commissie vastgelegd kunnen
worden, zodat gemakkelijker zou kunnen worden voldaan aan de verplichting tot
kennisgeving van afzonderlijke steunmaatregelen."

5. In het kader van haar werkzaamheden moet de Commissie evenwel rekening houden
met de evolutie van de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van
Justitie. Traditioneel beschouwde de Commissie de vergoedingen die door een Staat
werden uitgekeerd aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch
belang beheren, niet als steun voorzover de vergoedingen beperkt bleven tot een
vergoeding van de daadwerkelijke kosten voor het vervullen van
openbaredienstverplichtingen. Het Gerecht oordeelde in zijn arresten-FFSA van 27
februari 19976 en Sociedade Independente de Comunicação van 10 mei 20007 dat
dergelijke vergoedingen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag
zijn, zelfs indien deze vergoedingen niet hoger liggen dan hetgeen nodig is voor het
verrichten van de publieke opdracht (voorzover de andere voorwaarden van artikel
87, lid 1, vervuld zijn). In het arrest-Ferring van 22 november 20018 lijkt het Hof
evenwel geneigd te zijn om de door de Staat toegekende vergoedingen waarvan het
bedrag niet hoger ligt dan hetgeen nodig is om de uitvoering van de publieke
opdracht te vergoeden, niet te beschouwen als de toekenning van een voordeel aan
de begunstigde ondernemingen, zodat dus ook geen sprake is van staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Het Hof heeft tevens onderstreept dat
het bedrag van de vergoeding dat hoger ligt dan hetgeen voor het verrichten van de
publieke opdracht noodzakelijk is, mogelijk staatssteun is die niet kan worden
goedgekeurd op grond van artikel 86 van het EG-Verdrag.

                                                

6 Zaak T-106/95, arrest bevestigd bij beschikking van het Hof van 25 maart 1998 in zaak C-174/97 P.

7 Zaak T- 46/97.

8 Zaak C-53/00.
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6. Bij het Hof zijn twee zaken aanhangig waarin een standpunt moet worden
ingenomen over de juridische kwalificatie van vergoedingen voor openbare diensten
in het licht van de voorschriften inzake staatssteun9. Zodra de rechtspraak ter zake
vaststaat, kan de Commissie bepalen welke instrumenten nodig zijn om voldoende
rechtszekerheid te garanderen.

7. Maar zelfs indien de vergoedingen voor openbare diensten niet als staatssteun
worden beschouwd, blijft het nuttig in een tekst vast te leggen met name onder
welke voorwaarden diensten van algemeen belang onder de communautaire
voorschriften inzake mededinging en overheidsopdrachten vallen, en onder welke
voorwaarden de lidstaten vergoedingen kunnen toekennen aan ondernemingen die
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belast zijn.

B. DEFINITIES

8. Het begrip diensten van algemeen belang omvat markt- en niet-marktdiensten die
door de overheidsinstanties van algemeen belang worden geacht en waarvoor zij
specifieke openbaredienstverplichtingen laten gelden.

9. Het begrip diensten van algemeen economisch belang verwijst naar marktdiensten
waarvoor de lidstaten krachtens een criterium van algemeen belang specifieke
openbaredienstverplichtingen laten gelden. Het begrip universele dienstverlening
is een door de instellingen van de Gemeenschap ontwikkeld evolutief begrip dat een
geheel van eisen van algemeen belang behelst waaraan ondernemingen in heel de
Gemeenschap, die in bepaalde sectoren zoals post of telecommunicatie actief zijn,
moeten beantwoorden. De verplichtingen die eruit voortvloeien hebben tot doel
overal en voor iedereen de toegang tot bepaalde wezenlijke prestaties van goede
kwaliteit en tegen betaalbare prijzen mogelijk te maken. Dergelijke verplichtingen
kunnen worden opgelegd aan één onderneming of aan alle ondernemingen van een
bepaalde sector.

10. Het begrip openbare dienst is een dubbelzinnige term omdat het kan verwijzen
naar de dienstverlenende instantie of naar de taak van algemeen belang die de
desbetreffende instantie toegewezen wordt. Om de taak van algemeen belang beter
en gemakkelijker te kunnen uitvoeren kunnen de dienstverlenende instantie door de
overheidsinstanties specifieke openbaredienstverplichtingen worden opgelegd,
bijvoorbeeld op het gebied van de binnenvaart, het luchtvervoer, het
spoorwegvervoer en energie. Deze verplichtingen kunnen op nationaal of regionaal
niveau gelden. Vaak wordt de term openbare dienst verward met de term openbare
sector, dat wil zeggen functie en rechtspositie, ontvanger en eigenaar. Omdat het
onvoldoende precies is, zal dit begrip in het onderhavige document niet worden
gebruikt en zal worden gesproken van "diensten van algemeen belang" of "diensten
van algemeen economisch belang".

In het Protocol betreffende het publiekeomroepstelsel in de lidstaten, dat als bijlage
bij het Verdrag van Amsterdam is gevoegd, wordt eraan herinnerd, "dat het
publieke-omroepstelsel 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".

                                                

9 Zaken C-126/01, GEMO, en C-280/00, Altmark Trans GmbH.
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11. Ten slotte wordt onder toewijzing van openbare dienst elke dwingende
rechtshandeling verstaan waarbij een bevoegde autoriteit één of meerdere
ondernemers het vervullen van een bijzondere publieke opdracht oplegt.

C. DEFINITIE VAN DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH
BELANG

12. Uit de rechtspraak volgt dat de Commissie "bij gebreke van een
gemeenschapsregeling ter zake niet bevoegd is zich uit te spreken over de
organisatie en de omvang van de aan een overheidsonderneming opgedragen
openbare dienstverleningstaken noch over de opportuniteit van de desbetreffende
politieke keuzes van de bevoegde nationale autoriteiten, dit voorzover de
toekenning van de betrokken steun niet ten goede komt aan de activiteiten in de
concurrentiële sectoren en de steun niet hoger is dan noodzakelijk om de betrokken
onderneming in staat te stellen de haar toevertrouwde bijzondere taak te
vervullen"10. Wanneer daarentegen de voorwaarden voor het opleggen van
openbaredienstverplichtingen in een communautair document zijn vastgelegd,
mogen de lidstaten daarvan niet afwijken11. De Commissie dient erover te waken
dat deze bepalingen zonder kennelijke fouten worden toegepast.

13. Algemeen genomen, moet onder openbaredienstverplichtingen worden verstaan: "de
verplichtingen die de [transport]onderneming, indien zij haar eigen commercieel
belang in aanmerking zou nemen, niet of niet in dezelfde mate, noch onder dezelfde
voorwaarden op zich zou nemen"12. In artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag is in dit
verband bepaald dat "de ondernemingen belast met het beheer van diensten van
algemeen economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie,
onder de regels van dit Verdrag, met name onder de mededingingsregels vallen,
voorzover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun
toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling van het
handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang
van de Gemeenschap." In de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn deze
bepalingen uitgelegd, en is met name het begrip dienst van algemeen economisch
belang afgebakend.

14. In zijn arrest van 21 maart 1974, BRT/SABAM13, heeft het Hof benadrukt dat het
begrip "dienst van algemeen economisch belang" in de zin van artikel 86 van het
EG-Verdrag met name impliceert dat de Staat de onderneming een "bijzondere taak"
oplegt. Volgens het Hof "kan zulks niet het geval zijn bij een onderneming waaraan

                                                

10 Zie met name het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 februari 1997 in zaak T-106/95,
FFSA, Jurispr. 1997, blz. II-229, punt 192.

11 Zie in die zin met name Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de
toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (PB L 240
van 24.8.1992, blz. 8) en Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende
het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen
op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. (PB L 156 van
28.6.1969).

12 Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1191/69.

13 Zaak 127/73, Jurispr. 1974, blz. 313.
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de Staat geen enkele taak heeft opgedragen en die particuliere belangen beheert,
zelfs wanneer het om door de wet beschermde industriële eigendomsrechten gaat"
(punt 23 van het arrest-BRT/SABAM, reeds aangehaald).

15. Het Hof heeft dezelfde redenering gevolgd in zijn arrest van 2 maart 1983,
GVL/Commissie14, met betrekking tot een wet betreffende het beheer van
auteursrechten en aanverwante rechten, die onder meer bepaalt dat een
waarnemingsvennootschap door de overheid moet zijn erkend, onder toezicht van
het bureau voor industriële eigendom staat en verplicht is om bepaalde
waarnemingsovereenkomsten te sluiten.

Het Hof oordeelde dat de betrokken wettelijke regeling "de waarneming van
auteursrechten en verwante rechten niet aan bepaalde ondernemingen opdraagt,
maar in het algemeen de werkzaamheden regelt van ondernemingen die de
gemeenschappelijke exploitatie van dergelijke rechten tot doel hebben. Weliswaar
gaat het in genoemde wet geregelde toezicht op de werkzaamheden van die
vennootschappen verder dan het overheidstoezicht op vele andere ondernemingen,
maar dit vormt onvoldoende grond om die vennootschappen als ondernemingen in
de zin van artikel 86, lid 2, EG-Verdrag aan te merken" (punten 31 en 32).

16. Op dezelfde wijze heeft het Hof geoordeeld dat havenactiviteiten van laden, lossen,
overslaan en het verplaatsen in het algemeen van goederen en al het andere
materieel in de haven geen algemeen economisch belang dienen dat deze
onderscheidt van andere economische activiteiten15.

17. Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat "de werkzaamheden inzake vast- en
ontmeren een algemeen economisch belang dienen dat zich door zijn specifieke
kenmerken onderscheidt van dat van andere economische activiteiten en waardoor
die werkzaamheden binnen de werkingssfeer van artikel 86, lid 2, van het Verdrag
kunnen vallen. Het walpersoneel dient immers te allen tijde en ten behoeve van elke
gebruiker een universele dienst inzake vast- en ontmeren te verzekeren en wel
omwille van de veiligheid in de havens"16.

18. Het Hof heeft dezelfde kwalificatie ook toegepast ter zake van postdiensten op
grond van de overweging dat "niet kan worden betwist, dat de Regie der posterijen
belast is met een dienst van algemeen economisch belang, bestaande in de
verplichting te zorgen voor het inzamelen, vervoeren en bestellen van poststukken,
ten behoeve van alle gebruikers, over het gehele grondgebied van de betrokken
lidstaat, tegen eenvormige tarieven en onder vergelijkbare voorwaarden van
kwaliteit, zonder te letten op bijzondere situaties en op de economische rentabiliteit
van elke individuele verrichting"17.

                                                

14 Zaak 7/82, Jurispr. 1983, blz. 483.

15 Arrest van 10 december 1991 in zaak C-179/90, Porto di Genova, Jurispr. 1991, blz. I-5889, en het
arrest van 17 juli 1997 in zaak C-242/95, GT-Link, Jurispr. 1997, blz. I-4449.

16 Arrest van 18 juni 1998 in zaak C-266/96, Corsica Ferries, Jurispr. 1998, blz. I-3949.

17 Arrest van 19 mei 1993 in zaak C-320/91, Corbeau, Jurispr. 1993, blz. I-2533, punt 15.
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Evenwel dient te worden onderstreept dat het Hof in hetzelfde arrest heeft
geoordeeld dat specifieke diensten die beantwoorden aan bijzondere behoeften van
de marktdeelnemers en een aantal bijkomende prestaties vergen die de traditionele
post niet aanbiedt, dissocieerbaar zijn van de dienst van algemeen belang.

19. Op het gebied van elektriciteit heeft het Hof geoordeeld dat de activiteit van een
onderneming die "ervoor moet zorgen, dat binnen het gehele gebied dat haar is
toegewezen, alle verbruikers, zowel lokale distributeurs als eindverbruikers,
ononderbroken van de op elk moment door hen gewenste hoeveelheid elektriciteit
worden voorzien, een en ander tegen uniforme tarieven en op voorwaarden die
slechts mogen variëren volgens objectieve, voor alle afnemers geldende criteria",
een dienst van algemeen economisch belang is18.

20. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat activiteiten als het bevaarbaar houden van een
belangrijke waterweg19, watervoorziening20, het verrichten van diensten op het
gebied van telecommunicatie21, en het verzorgen van televisie-uitzendingen22 onder
het begrip diensten van algemeen economisch belang kunnen vallen.

21. Dit beknopte onderzoek van de rechtspraak lijkt erop te wijzen dat normaliter als
dienst van algemeen economisch belang worden beschouwd23, diensten:

•  waarvan de verrichting doorgaans aan welbepaalde ondernemers wordt
toevertrouwd eerder dan aan alle ondernemingen van een economische sector te
worden opgelegd;

•  die voldoen aan algemene behoeften van de burgers, hetgeen met name het geval
is bij universele diensten of bij bepaalde diensten die in het kader van netwerken
worden aangeboden en niet tot een bepaalde categorie van gebruikers gericht
zijn.

Daarentegen is geen kwalificatie als dienst van algemeen economisch belang
mogelijk wanneer bijvoorbeeld uitsluitende rechten zijn toegekend enkel om een
onderneming de mogelijkheid te bieden de verwezenlijking van een investering (met
name in infrastructuur) te financieren.

22. Doorgaans volgt de Commissie in haar beschikkingenpraktijk strikt de rechtspraak
van het Hof en zij betwist slechts zelden de kwalificatie als dienst van algemeen
economisch belang. Dergelijk optreden is geen inmenging van de Commissie in de
bevoegdheden van de lidstaten, maar heeft uitsluitend tot doel misbruiken te

                                                

18 Arrest van 27 april 1994 in zaak C-393/92, Gemeente Almelo, Jurispr. 1994, blz. I-1477, punt 48.

19 Arrest van 14 juli 1971 in zaak 10/71, Muller/Luxemburg, Jurispr. 1971, blz. 723.

20 Arrest van 8 november 1983 in zaak 96/82, IAZ, Jurispr. 1983, blz. 3369.

21 Arrest van 20 maart 1985 in zaak 41/83, Italië/Commissie, Jurispr. 1985, blz. 873.

22 Arrest van 30 april 1974 in zaak 155/73, Sacchi, Jurispr. 1974, blz. 409.

23 Onder voorbehoud van specifieke regelingen die voor bepaalde sectoren bestaan, bijvoorbeeld inzake
transport (Verordening 1191/69).
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vermijden. Dit is met name het geval wanneer de betrokken activiteit zich geheel
niet door specifieke kenmerken onderscheidt van andere economische activiteiten,
of wanneer de activiteit reeds op bevredigende wijze wordt verricht door
ondernemingen die volgens de regels van de markt werken24.

D. HET BEGRIP STAATSSTEUN

23. Het is niet de bedoeling in dit document een gedetailleerde uiteenzetting te geven
over het begrip staatssteun. Zoals de Commissie evenwel in haar verslag aan de
Europese Raad van Sevilla over de stand van de werkzaamheden betreffende de
richtsnoeren inzake steunmaatregelen van de staten in verband met diensten van
algemeen economisch belang25 heeft gesteld, dient "de relevante rechtspraak (te)
worden geïnventariseerd, met name wat de begrippen 'economische activiteit' en
'beïnvloeding van het handelsverkeer' betreft, en zouden verduidelijkingen moeten
worden aangebracht in de wijze van berekening van de compensatie, vooral in
verband met overheidsopdrachten om overcompensatie te vermijden". De vragen
met betrekking tot het begrip staatssteun blijven relevant, in welke zin ook de
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de vergoeding van openbare diensten
evolueert. Het staat immers vast dat overcompensatie in ieder geval staatssteun blijft
die onder de toepassing van artikel 87 van het EG-Verdrag valt.

D.1 Het begrip "economische activiteit"

24. De mededelingen van de Commissie over de diensten van algemeen belang in
Europa van 199626 en 200027, alsmede het verslag van de Commissie aan de
Europese Raad van Laken28 bevatten nog steeds geldende aanwijzingen over het
begrip economische activiteit en het is dan ook nuttig hiernaar te verwijzen.

25. Algemeen wordt in het Gemeenschapsrecht elke entiteit die een economische
activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt
gefinancierd29, gekwalificeerd als onderneming. Het feit dat deze entiteit geen
winstoogmerk heeft, doet niet ter zake.

26. Dankzij de recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de beschikkingenpraktijk
van de Commissie kon dit begrip worden verfijnd, en dit vooral met betrekking tot
twee sectoren waarin taken van algemeen economisch belang aan ondernemingen
kunnen worden opgelegd.

D.1.a) Sociale zekerheid en sociale bescherming

                                                

24 Zie in die zin met name de beschikking van de Commissie van 21 juni 2001 betreffende Tirrenia di
navigazione, PB L 318 van 4.12.2001, blz. 9.

25 COM(2002) 280 def.

26 PB C 281 van 26.9.1996.

27 PB C 17 van 19.1.2001.

28 COM(2001) 598 def.

29 Cf. met name het arrest Höfner, C-41/90.
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27. In zijn arrest van 22 januari 2002 inzake Cisal di Battistello Venanzio & C.
Sas/INAIL30 heeft het Hof de activiteiten van het Italiaanse Instituut voor
arbeidsongevallenverzekering onderzocht. Dit instituut dient in opdracht van de
overheid te zorgen voor de verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen en
beroepsziekten. De financiering gebeurt op grond van bijdragen die niet stelselmatig
evenredig aan het verzekerde risico zijn. Ook is het bedrag van de verleende
prestaties niet noodzakelijkerwijs evenredig aan de beroepsinkomsten van de
verzekerde. De prestaties worden verleend bij ongevallen, zelfs indien de bijdragen
niet tijdig zijn betaald. Het Hof concludeert hieruit dat het systeem solidariteit
tussen de werknemers impliceert en dat het betrokken instituut een functie van
uitsluitend sociale aard vervult. Zijn activiteit is dus geen economische activiteit in
de zin van het mededingingsregels uit het EG-Verdrag.

28. Het Hof bevestigt zijn traditionele rechtspraak, volgens welke verplichte stelsels van
sociale basisbescherming die berusten op het beginsel van nationale solidariteit,
geen economische activiteiten vormen31. Facultatieve aanvullende stelsels
daarentegen, die gegrond zijn op het kapitalisatiebeginsel en waarbij het bedrag van
de uitkeringen afhangt van de hoogte van de betaalde bijdragen en van de door het
beheersorgaan verrichte beleggingen, vormen wel een economische activiteit32.

D.1.b) Gezondheidszorg

29. In zijn arrest-Ambulanz Glöckner van 25 oktober 200133 heeft het Hof gesteld dat
ziekenvervoer een economische activiteit is. Dit vervoer wordt immers tegen
vergoeding aangeboden door verschillende marktpartijen op de markt van vervoer
van spoedgevallen en van ziekenvervoer. Onder economische activiteit wordt
volgens vaste rechtspraak verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van
goederen en diensten op een bepaalde markt.

In casu werden deze diensten verricht door organisaties die zonder winstoogmerk
handelen. Het Hof heeft er evenwel op gewezen dat zulks geen invloed heeft op de
kwalificatie als onderneming in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag aangezien
deze organisaties een economische activiteit verrichten.

30. In zijn arrest-Henning Veedfald van 10 mei 200134 heeft het Hof geoordeeld dat de
vervaardiging in het ziekenhuis van producten die bij de verrichting van medische
diensten binnen dit ziekenhuis worden gebruikt, een economische activiteit vormt.
Het feit dat deze prestatie niet rechtstreeks door de patiënt wordt betaald, maar
volledig met openbare middelen wordt gefinancierd, doet geen afbreuk aan de
kwalificatie als economische activiteit.

                                                

30 Zaak C-218/00.

31 Zie met name het arrest van 17 februari 1993 in gevoegde zaken C-159/91 en C-160/91, Poucet en
Pistre, Jurispr. 1993, blz. I-637.

32 Zie met name het arrest van 21 september 1999 in zaak C-67/96, Albany, Jurispr. 1999, blz. I-5751.

33 Zaak C-475/99.

34 Zaak C-203/99, Jurispr. 2001, blz. I-3569.
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31. Deze benadering is bevestigd in twee arresten van het Hof van 12 juli 2001, inzake
B.S.M Smits/Stichting Ziekenfonds35 en Abdon Vanbraekel36. In deze zaken werd
door de betrokken lidstaten geargumenteerd dat medische dienstverrichtingen geen
economische activiteit vormen omdat patiënten aan wie in een ziekenhuis zorgen
worden verstrekt, daarvoor niet noodzakelijk moeten betalen. Het Hof heeft
geoordeeld dat medische dienstverrichtingen een economische activiteit vormen,
ongeacht het feit dat zij mogelijk niet rechtstreeks door de patiënten worden betaald,
maar door de overheid of door een ziekenfonds.

D.1.c) Conclusie betreffende het begrip "economische activiteit"

32. Het begrip "economische activiteit" behelst algemeen elke activiteit die bestaat uit
het aanbieden van diensten op een bepaalde markt en die minstens in beginsel kan
worden aangeboden door een particuliere instantie die een winstoogmerk nastreeft37.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer particuliere ondernemingen met de verrichting
van bepaalde diensten winst kunnen realiseren omdat de kosten van de dienst op de
cliënten kunnen worden afgewenteld.

33. Het voorhanden zijn van een solidariteitselement impliceert niet noodzakelijk dat
een activiteit niet op winstgevende wijze kan worden uitgeoefend. Marktpartijen
zullen mogelijk bereid zijn om die aspecten van solidariteit in aanmerking te nemen
vanwege andere voordelen die hun activiteiten in de betrokken sector kunnen
opleveren. Omgekeerd kunnen entiteiten die geen winst nastreven, concurreren met
ondernemingen die wel winst nastreven, en om die reden ondernemingen zijn in de
zin van artikel 87 van het EG-Verdrag.

34. Uit de recente rechtspraak blijkt tevens dat het begrip economische activiteit een
evolutief begrip is, dat gedeeltelijk samenhangt met de beleidskeuzes van elke
lidstaat. De lidstaten kunnen besluiten bepaalde taken die traditioneel als een deel
van de regale bevoegdheden van de Staten werden beschouwd, over te dragen aan
ondernemingen. De Staten kunnen ook de voorwaarden creëren waardoor voor een
product of dienst een markt ontstaat die anders niet zou kunnen bestaan. Dergelijk
optreden van de Staat heeft tot gevolg dat de betrokken activiteiten economische
activiteiten worden en binnen de werkingssfeer van de mededingingsvoorschriften
vallen.

35. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat een entiteit die hoofdzakelijk op niet-
economische activiteiten gericht is, tevens activiteiten van economische aard kan
uitoefenen. In dat geval blijft de kwalificatie als onderneming in de zin van het
mededingingsregels beperkt tot de economische activiteiten.

36. In de beschikkingspraktijk van de Commissie komt het echter zelden voor dat er
problemen zijn met de kwalificatie als economische of niet-economische activiteit38.

                                                

35 Zaak C-157/99, Jurispr. 2001, blz. I-5473.

36 Zaak C-368/98, Jurispr. 2001, blz. I-5363.

37 Conclusie van Advocaat-generaal Jacobs van 13 september 2001 in zaak C-218/00, Cisal di Battistello
Venanzio & C. Sas.

38 Bepaalde activiteiten kunnen door de lidstaten als niet-economisch worden voorgesteld, zelfs indien zij
volgens de Commissie economische activiteiten in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag vormen.
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Op grond van de criteria die in de inmiddels zeer uitgebreide rechtspraak zijn
vastgelegd, kan doorgaans een antwoord worden gevonden op de vragen in verband
met de kwalificatie van een activiteit. Zo heeft de Commissie op 23 augustus 2002
een beschikking gegeven waarin zij verklaarde dat de activiteiten van Italiaanse
bancaire stichtingen welke erin bestaan dat deze hun eigen vermogen beheren en op
basis van de opbrengst van dit beheer steun verlenen aan organisaties zonder
winstoogmerk, geen economische activiteiten vormen39.

37. Algemeen genomen is het zeer moeilijk een lijst op te stellen van activiteiten die a
priori niet-economisch zijn. Het betreft een evolutief begrip dat ten dele afhangt van
de door de lidstaten gemaakte beleidskeuzes. Bijgevolg zou een dergelijke lijst geen
echte rechtszekerheid kunnen bieden, omdat hij nooit volledig bijgewerkt kan zijn
en daarom van weinig nut is. Bovendien is het in het belang van de communautaire
ondernemingen dat het mededingingsrecht de economische ontwikkelingen volgt en
met name het feit dat de lidstaten kunnen beslissen om bepaalde taken die
traditioneel tot de bevoegdheid van de overheid behoorden, aan de markt over te
laten.

D.2 Het begrip "staatsmiddelen"

38. In het arrest-PreussenElektra van 13 maart 200140 heeft het Hof herhaald dat enkel
voordelen die rechtstreeks of indirect met staatsmiddelen worden bekostigd41, als
staatssteun in de zin van artikel 87 worden beschouwd. Met particuliere middelen
bekostigde voordelen kunnen mogelijk een versterking van de positie van bepaalde
ondernemingen tot gevolg hebben, maar zij vallen niet onder de bepalingen van
artikel 87.

39. Staatsmiddelen kunnen op veel verschillende manieren worden overgedragen: via
directe subsidies, belastingkredieten, voordelen in natura enz. In zijn arrest-SFEI
van 11 juli 199642 heeft het Hof geoordeeld dat "het verlenen van logistieke en
commerciële steun door een openbare onderneming aan haar privaatrechtelijke
dochterondernemingen die een activiteit uitoefenen die openstaat voor de vrije
mededinging, als staatssteun in de zin van artikel 87 van het Verdrag kan worden
aangemerkt". Door geen normale prijs aan te rekenen aan een dochteronderneming
heeft de Staat, vertegenwoordigd door de moedermaatschappij die een openbaar
bedrijf is, afstand gedaan van staatsmiddelen. In zijn arrest-Stardust van 16 mei
200243 heeft het Hof met name bevestigd dat aan een openbaar bedrijf ter
beschikking gestelde middelen staatsmiddelen vormen in de zin van artikel 87 van
het EG-Verdrag44. Ook het feit dat de Staat van ondernemingen waarin hij een

                                                

39 Zie de beschikking in zaak C 54/2000.

40 Zaak C-379/98.

41 Onder "Staat" wordt niet enkel de centrale staat begrepen, maar ook het geheel van regionale en lokale
autoriteiten en openbare bedrijven.

42 Zaak C-39/94.

43 Zaak C-482/99
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deelneming heeft, niet op dezelfde voorwaarden als particuliere investeerders een
dividend ontvangt, vormt een overdracht van staatsmiddelen.

40. De lidstaten kunnen een dienst van algemeen economisch belang financieren door
middel van belastingen of bijdragen van bepaalde ondernemingen of gebruikers, die
worden overgedragen aan één of meer ondernemingen die met het beheer van de
betrokken dienst van algemeen economisch belang belast zijn. Het Hof heeft
dergelijke vormen van financiering onderzocht, met name in zijn arrest van 2 juli
1974, Italië/Commissie, en heeft verklaard "dat deze middelen, die afkomstig zijn
uit krachtens de wetgeving van de Staat verplichte bijdragen en - zoals in casu blijkt
- worden beheerd en verdeeld overeenkomstig deze wetgeving, te beschouwen zijn
als staatsmiddelen in de zin van artikel 87, zelfs indien zij worden beheerd door
instellingen die los staan van de overheid"45. En in zijn arrest van 11 maart 1992,
Compagnie Commerciale de l�Ouest46, heeft het Hof bevestigd dat steun die met
parafiscale heffingen wordt bekostigd, steun in de zin van artikel 87 van het EG-
Verdrag vormt.

41. Hieruit volgt dat vergoedingen voor het beheer van een dienst van algemeen
economisch belang, die worden bekostigd met door de Staat opgelegde parafiscale
heffingen of verplichte bijdragen en die krachtens de wetgeving worden beheerd of
herverdeeld met name via een door de Staat opgericht fonds, vergoedingen zijn
welke met staatsmiddelen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag worden
bekostigd.

42. Afgezien van het vraagstuk van de juridische kwalificatie van de vergoedingen,
bevat het arrest-Ferring van 22 november 200147 ook interessante aanwijzingen in
verband met het begrip "overdracht van staatsmiddelen". Deze zaak had betrekking
op de groothandel in geneesmiddelen, die in Frankrijk via twee direct concurrerende
distributiecircuits verloopt, met name het circuit van de groothandelaars-
distributeurs en dat van de farmaceutische laboratoria die hun producten
rechtstreeks verkopen. Deze laboratoria zijn een heffing op de rechtstreekse verkoop
verschuldigd. De groothandelaars-distributeurs zijn dergelijke heffing niet
verschuldigd. Het Hof heeft geoordeeld dat dit erop neerkomt dat de
groothandelaars-distributeurs een belastingvrijstelling wordt verleend. De nationale
autoriteiten hebben immers ten voordele van de groothandelaars-distributeurs
afgezien van de inning van belastinginkomsten.

D.3 Beïnvloeding van het handelsverkeer

43. Steunmaatregelen kunnen onder artikel 87 vallen indien zij een ongunstige invloed
op het handelsverkeer tussen lidstaten hebben en de mededinging vervalsen of

                                                                                                                                                

44 Het begrip "openbaar bedrijf" wordt gedefinieerd in Richtlijn 80/723/EEG van 25 juni 1980
betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven
(PB L 195 van 29.7.1980), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26
juli 2000 (PB L 193 van 29.7.2000).

45 Zaak C-173/73.

46 Gevoegde zaken C-78/90 tot en met C-83/90.

47 Zaak C-53/00.
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indien hiertoe een dreiging bestaat. Bij staatssteun zijn deze twee voorwaarden vaak
gekoppeld. Vervalsing van de mededinging veronderstelt over het algemeen het
bestaan van een geliberaliseerde markt. Dit houdt in dat steunmaatregelen bij niet-
geliberaliseerde markten48 in beginsel aan de toepassing van artikel 87 kunnen
ontsnappen. Steun die wordt toegekend aan een onderneming die actief is op een
niet-geliberaliseerde markt, kan de mededinging en het handelsverkeer niettemin
beïnvloeden indien de begunstigde onderneming tevens actief is op geliberaliseerde
markten. In sommige gevallen kan evenmin worden uitgesloten dat de mededinging
op aangrenzende geliberaliseerde markten en/of het handelsverkeer tussen de
lidstaten worden beïnvloed.

44. In zijn arrest van 29 september 2000, Confederaciόn Española de Transporte de
Mercancías49, heeft het Gerecht van eerste aanleg herhaald dat "wanneer financiële
steun van een staat of met staatsmiddelen bekostigd de positie van ondernemingen
ten opzichte van concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire
handelsverkeer versterkt, dit handelsverkeer moet worden geacht ongunstig te
worden beïnvloed door de steun". Dit is het geval wanneer de begunstigde
onderneming actief aan het handelsverkeer tussen de lidstaten deelneemt of wanneer
zij in meerdere lidstaten op openbare aanbestedingen inschrijft.

45. Een steunmaatregel kan evenwel "ook dan het handelsverkeer tussen de lidstaten
ongunstig beïnvloeden en de mededinging vervalsen, wanneer de begunstigde
onderneming, die met ondernemingen uit andere lidstaten concurreert, niet zelf
deelneemt aan de grensoverschrijdende activiteiten. Immers, wanneer een lidstaat
steun toekent aan een onderneming, kan het binnenlands aanbod daardoor in stand
blijven of stijgen, met het gevolg dat de kansen van ondernemingen uit andere
lidstaten om hun diensten op de markt van eerstbedoelde staat aan te bieden,
afnemen".

46. De betrekkelijk geringe omvang van de steun of de vrij bescheiden omvang van de
betrokken onderneming sluit niet a priori de mogelijkheid uit dat het handelsverkeer
ongunstig wordt beïnvloed. Om te bepalen of aan dit criterium is voldaan, moet per
geval de structuur van de betrokken markt worden onderzocht, en met name het al
dan niet aanwezig zijn van sterke concurrentie en het aantal aanwezige
ondernemingen.

47. Dit betekent evenwel niet dat de Commissie alle door de lidstaten verleende
financiële steun moet onderzoeken. Daarom heeft de Commissie op 12 januari 2001
Verordening (EG) 69/2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag op de minimis-steun50 vastgesteld. Hierin is bepaald dat steun
waarvan het bedrag over een periode van drie jaar niet hoger is dan 100 000 EUR
per onderneming, niet onder artikel 87, lid 1, van het Verdrag valt. Deze
verordening is van toepassing op alle sectoren, met uitzondering van de
transportsector en de werkzaamheden die verband houden met de productie,

                                                

48 Liberalisatie veronderstelt niet noodzakelijk een communautair besluit. Bij gebreke van
gemeenschapsrechtelijke verplichtingen kan de liberalisatie door enkele lidstaten worden
verwezenlijkt.

49 Zaak T-55/99.

50 PB L 10 van 13.1.2001.
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verwerking of afzet van de in bijlage I van het Verdrag opgenomen producten.
Eveneens uitgesloten is steun voor werkzaamheden die verband houden met de
uitvoer, en steun die afhankelijk is van het gebruik van binnenlandse producten in
plaats van ingevoerde producten.

48. Hoewel het niet mogelijk is a priori alle gevallen van steun aan te geven die noch
het handelsverkeer, noch de mededinging ongunstig beïnvloeden, heeft de
Commissie in haar beschikkingspraktijk niettemin reeds nuttige aanwijzingen
gegeven.

49. In 2000 heeft de Commissie beslist dat de jaarlijkse subsidie die werd toegekend aan
de particuliere exploitant van het zwembad van Dorsten51, geen steun in de zin van
artikel 87 van het Verdrag vormt, omdat de sportinfrastructuur hoofdzakelijk zal
worden gebruikt door de inwoners van de stad en van de naburige gemeenten.
Bijgevolg is niet voldaan aan het criterium van beïnvloeding van het
handelsverkeer.

50. Op 27 februari 2002 heeft de Commissie een beschikking gegeven betreffende steun
aan bepaalde Ierse ziekenhuizen52. In de betrokken regeling werden fiscale
voordelen toegekend aan personen die investeerden in de bouw, de uitbreiding of de
verbetering van ziekenhuizen. De ziekenhuizen die door deze maatregel worden
begunstigd, moeten een deel van hun capaciteit voorbehouden voor openbare
gezondheidszorg. De Commissie heeft geoordeeld dat de maatregel aan de
ziekenhuizen een voordeel toekent waarmee zij hun activiteiten kunnen uitbreiden.
Niettemin begunstigt de betrokken maatregel volgens de Commissie vooral de
plaatselijke ziekenhuizen met een capaciteitstekort, en leidt zulk niet tot de
oprichting van ziekenhuizen die patiënten uit andere lidstaten zouden kunnen
aantrekken. Bijgevolg zal de maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet
ongunstig beïnvloeden.

51. Op 6 juni 2002 heeft de Commissie een beschikking gegeven betreffende
overheidssteun voor de renovatie van de West Pier te Brighton53. De Britse
autoriteiten wilden de eigenaar van de West Pier steun toekennen voor de restauratie
ervan. De restauratie zou medegefinancierd worden door een particuliere
onderneming, die daarna de commerciële exploitatie op zich zou nemen en daartoe
gebruik kon maken van de openbare terreinen die voor een symbolische prijs ter
beschikking werden gesteld. De Commissie oordeelde dat deze met openbare
middelen gefinancierde steun de eigenaar en de commerciële exploitant van de West
Pier weliswaar bevoordeelt, maar dat er geen ongunstige beïnvloeding van het
handelsverkeer tussen de lidstaten is: in de andere lidstaten bestaan geen
gelijkaardige installatie en de West Pier zal hoofdzakelijk Britse toeristen lokken
omdat de internationale uitstraling ervan onvoldoende is om toeristen uit andere
lidstaten aan te trekken.

                                                

51 Steunmaatregel nr. N-258/2000, Recreatiezwembad Dorsten, persbericht van de Commissie
IP/00/1509 van 21.12.2000.

52 Steunmaatregel nr. N 543/2001, Fiscale afschrijving voor ziekenhuizen.

53 Steunmaatregel nr. N 560/01 en NN 17/02, PB C 239 van 4.10.2002.
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52. Op 17 juli 2002 heeft de Commissie een beschikking gegeven waarin zij verklaarde
dat subsidies voor de bouw van servicezones voor vrachtwagenchauffeurs in
Tenerife het handelsverkeer niet ongunstig beïnvloeden en derhalve geen staatssteun
vormen54.

53. Uit deze recente beschikkingen blijkt dat de Commissie zich vooral wil
concentreren op zaken die een daadwerkelijke en merkbare invloed hebben op het
handelsverkeer tussen de lidstaten.

D.4 Het begrip "voordeel"

54. De met staatsmiddelen toegekende steun vormt slechts staatssteun in de zin van
artikel 87 indien hierdoor een voordeel, en meer bepaald een selectief voordeel,
wordt toegekend. Aan het selectiviteitscriterium is voldaan indien het bedoelde
voordeel voorbehouden is aan enkele ondernemingen of aan een bepaalde sector.

55. In het arrest van 22 november 2001 inzake Ferring heeft het Hof het fiscale voordeel
onderzocht van groothandelaars-distributeurs die niet waren onderworpen aan de
heffing die werd opgelegd aan de laboratoria voor de rechtstreekse verkoop aan
apotheken. Het Hof oordeelde dat "voorzover de aan de farmaceutische laboratoria
opgelegde heffing op de rechtstreekse verkoop overeenstemt met de door de
groothandelaars-distributeurs daadwerkelijk gedragen extra kosten om hun
verplichtingen inzake openbare dienstverlening na te komen, kan het feit dat deze
laatsten niet aan die heffing zijn onderworpen worden beschouwd als de
tegenprestatie voor de verrichte prestaties, en bijgevolg als een maatregel die geen
staatssteun in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag is. Overigens genieten,
wanneer aan dit vereiste van equivalentie tussen de verleende vrijstelling en de extra
kosten is voldaan, de groothandelaars-distributeurs in werkelijkheid niet een
voordeel in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, want de betrokken
maatregel zal enkel tot gevolg hebben dat voor hen en voor de farmaceutische
laboratoria vergelijkbare mededingingsvoorwaarden gelden."

56. Uit deze rechtspraak lijkt te kunnen worden afgeleid dat de vergoedingen die de
lidstaten toekennen aan ondernemingen die met het beheer van diensten van
algemeen economisch belang belast zijn, voor deze geen voordeel in de zin van
artikel 87 van het EG-Verdrag vormen wanneer het bedrag ervan overeenstemt met
de extra kosten voor het vervullen van de openbaredienstverplichtingen55.
Vergoedingen die niet beantwoorden aan of hoger zijn dan de extra kosten voor het
vervullen van de openbaredienstverplichtingen, begunstigen de betrokken
ondernemingen en kunnen staatssteun vormen in de zin van artikel 87 van het EG-
Verdrag.

Deze analyse zal moeten worden aangevuld of gewijzigd in het licht van de
toekomstige rechtspraak van het Hof. In zijn conclusie van 19 maart 2002 in zaak
C-280/00, Altmark Trans GmbH, stelt Advocaat-generaal Léger het Hof immers
voor de Ferring-jurisprudentie te wijzigen, en te oordelen dat de vergoedingen voor

                                                

54 Cf. persbericht IP/02/1081 van 17.7.2002.

55 Zie in die zin bijvoorbeeld het besluit van de Commissie van 2 juli 2002 betreffende Steunmaatregel
nr. N 749/01 Swedish Posten (IP/02/982).
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de openbare dienst staatssteun vormen, zelfs als daarmee alleen de kosten van de
openbare dienst worden vergoed.

In zijn conclusie van 30 april 2002 in zaak C-126/010, GEMO SA, stelt Advocaat-
generaal Jacobs voor om twee gevallen te onderscheiden, naargelang het verband
dat bestaat tussen de toegekende financiering en de opgelegde taken, en de precisie
waarmee deze taken zijn omschreven.

D.5 Aanmelding

57. Krachtens artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag moeten de lidstaten de Commissie
vooraf in kennis stellen van voorgenomen steunmaatregelen56. De Commissie zal
een onderzoek verrichten overeenkomstig de procedurevoorschriften van
Verordening nr. 659/99 van 22 maart 199957. De aanmeldingsverplichting geldt niet
voor voorgenomen vergoedingen die geen staatssteun kunnen vormen. Indien de
Ferring-jurisprudentie wordt bevestigd, geldt geen aanmeldingsverplichting indien
de vergoeding niet hoger ligt dan de extra kosten voor het vervullen van de
openbaredienstverplichtingen.

58. Ongeacht de juridische kwalificatie van de vergoeding moet, wanneer het bedrag
van de vergoeding de extra kosten van de openbare dienst kan overstijgen, de gehele
maatregel worden aangemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag,
zodat de Commissie een onderzoek kan verrichten naar het mogelijke bestaan van
staatssteun.

Dit aspect dient in het licht van de rechtspraak van het Hof verder te worden
uitgewerkt58.

E. HET VRAAGSTUK VAN DE INFRASTRUCTUUR

59. Soms is voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang
infrastructuur vereist, maar is het voor particuliere ondernemers economisch niet
rendabel om hierin te voorzien59. In dat geval kan de overheid de financiering
geheel of gedeeltelijk op zich nemen.

60. Onder bepaalde omstandigheden vormt dergelijke financiering voor de
verwezenlijking van infrastructuur geen staatssteun, aangezien geen enkel voordeel
wordt toegekend aan een onderneming die met andere ondernemingen concurreert.
Dit is doorgaans het geval voor infrastructuren met de volgende kenmerken:

                                                

56 Tenzij deze onder een vrijstellingsverordening vallen, zodat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden
van de aanmeldingsverplichting zijn vrijgesteld.

57 PB L 83 van 27.3.1999.

58 Zodra de rechtspraak van het Hof is geconsolideerd, zal de Commissie bepalen welke middelen nodig
zijn om de rechtszekerheid te verzekeren, met name in het licht van de ervaring die is opgedaan op het
gebied van transport.

59 De bouw van dergelijke infrastructuur wordt zelf niet als een dienst van algemeen economisch belang
beschouwd, maar kan wel voor het vervullen van deze dienst worden gebruikt. In dat geval kan de
prijs voor het gebruik van de infrastructuur een middel ter financiering van de dienst zijn.
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•  de infrastructuur is nodig voor het verrichten van een dienst die wordt beschouwd
als behorend tot de verantwoordelijkheid van de Staat ten opzichte van het
publiek en die beperkt is tot de behoeften van deze dienst;

•  de infrastructuur kan niet op dezelfde wijze door de markt worden gerealiseerd,
en

•  de infrastructuur levert geen selectief voordeel op aan een bepaalde
onderneming.

61. Om de begunstiging van bepaalde ondernemingen te vermijden, mag de
infrastructuur normaal niet worden voorbehouden aan één enkele gebruiker, maar
moet deze openstaan voor verschillende ondernemers en zo mogelijk voor
verschillende activiteiten. Indien de overheid de controle over de infrastructuur
behoudt, moet deze op niet-discriminatoire grondslag beschikbaar zijn voor de
gebruikers. Indien de infrastructuur aan ondernemingen wordt verhuurd, moet een
passende huurprijs worden betaald. Indien het gebruik tot één enkele onderneming
beperkt is, moet de lidstaat de voorwaarden inzake transparantie en non-
discriminatie in acht nemen.

F. «TOEWIJZING VAN OPENBARE DIENST»

62. Het begrip "dienst van algemeen economisch belang" in de zin van artikel 86 van
het Verdrag impliceert dat de Staat aan de betrokken onderneming een bijzondere
taak heeft toevertrouwd60. De toewijzing van een openbare dienst is bijgevolg
noodzakelijk om de verplichtingen van de betrokken ondernemingen en van de Staat
af te bakenen.

63. De publieke opdracht moet worden toevertrouwd door middel van een openbare
officiële rechtshandeling onder de vorm van een wettelijk of bestuursrechtelijk
instrument, of van een contract of lastgeving. Deze officiële rechtshandeling moet
de volgende gegevens bevatten:

•  de aard van de openbaredienstverplichtingen;

•  de betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied;

•  de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de verkoopprijs van de
ondernemingen en de herzieningsvoorwaarden;

•  de aard van de eventuele uitsluitende of bijzondere rechten die aan de
ondernemingen worden toegekend;

•  het bedrag van de eventuele vergoeding die aan de ondernemingen wordt
toegekend en de herzieningsvoorwaarden, en

•  de geldigheidsduur van de voorwaarden.

64. Deze rechtshandeling moet openbaar en/of op aanvraag toegankelijk zijn.
                                                

60 Zie met name in die zin arrest van het Hof van 21 maart 1974, BRT/SABAM, 127/73, Jurispr. blz.
313.
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65. De openbare dienst moet voor een beperkte duur worden toegewezen, zodat
regelmatig tot concurrentie kan worden opgeroepen. De Commissie acht een
periode van vijf jaar gepast; op grond van de aard van de investeringen zijn
uitzonderingen mogelijk, indien naar behoren gemotiveerd61.

66. De lidstaat dient te zorgen voor regelmatige controle, om te verzekeren dat de taken
die zijn toevertrouwd aan de met het beheer van een dienst van algemeen
economisch belang belaste onderneming daadwerkelijk worden vervuld en dat de
vergoeding van de openbare dienst dus gerechtvaardigd blijft.

G. DE SELECTIEPROCEDURES VAN MET HET BEHEER VAN
DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG BELASTE
ONDERNEMINGEN

67. De lidstaten kunnen zelf kiezen op welke wijze de diensten van algemeen
economisch belang worden verzekerd: zij kunnen deze zelf aanbieden, dan wel ze
toevertrouwen aan openbare of particuliere ondernemingen. Indien de lidstaten de
diensten aan een onderneming toevertrouwen62, moeten zij het Gemeenschapsrecht
inzake de selectie van dienstverleners naleven.

68. Een contract waarmee een overheidsinstantie het beheer van een dienst van
algemeen economisch belang aan een onderneming toevertrouwt en dat voldoet aan
de voorwaarden die zijn vastgelegd in de communautaire richtlijnen inzake
overheidsopdrachten63, is onderworpen aan de uit deze richtlijnen voortvloeiende
verplichtingen. Voor de toewijzing van dit contract moeten de voorschriften van de
voornoemde richtlijnen worden gevolgd, inzonderheid deze betreffende de
oproeping tot de mededinging en de transparantie van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten.

69. Volgens de rechtspraak van het Hof64 moet bij de toewijzing van diensten van
algemeen economisch belang die niet binnen de werkingssfeer van de richtlijnen
betreffende overheidsopdrachten vallen, toch voldaan zijn aan de desbetreffende
regels en beginselen van het Verdrag, met name de regels inzake het vrij verrichten
van diensten en vrijheid van vestiging, alsmede de beginselen van transparantie,
gelijke behandeling en evenredigheid.

                                                

61 Voor een periode van vijf jaar werd geopteerd in het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van openbare-diensteisen
en de gunning van openbare-dienstcontracten op het gebied van het personenvervoer per spoor, over
de weg en over de binnenwateren, COM(2000) 7 def.

62 De mededingingsregels gelden zowel voor publieke als voor particuliere ondernemingen.

63 Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209 van 24.7.1992); Richtlijn
93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PB L 199 van 9.8.1993); Richtlijn 93/37/EEG van
de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werk (PB L 199 van 9.8.1993); Richtlijn 93/38/EEG van
de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in
de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 199 van 9.8.1993).

64 Zie met name het arrest van 7 december 2000 in zaak C-324/98, Telaustria.
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70. De regels en beginselen die de overheidsinstanties bij de keuze van de
dienstverlener (en zijn inschrijving) dienen na te leven, vloeien dus rechtstreeks uit
het Verdrag voort en zijn van toepassing op alle contracten en op alle eenzijdige
handelingen van de Staat of die aan de Staat toerekenbaar zijn, waarmee deze de
verrichting van economische activiteiten in de zin van het Verdrag delegeert. Deze
regels en beginselen, door de Commissie aangehaald in haar interpretatieve
mededeling over concessieovereenkomsten in het communautaire recht van 12 april
200065, en bevestigd door het Hof66, zijn de regels inzake het vrij verrichten van
diensten en de vrijheid van vestiging, alsmede de beginselen van transparantie,
gelijke behandeling en evenredigheid.

71. Het transparantiebeginsel houdt in dat in het belang van de potentiële inschrijvers
voor voldoende publiciteit wordt gezorgd, zodat ook de dienstenmarkt voor
concurrentie wordt opengesteld en de onpartijdigheid van de
aanbestedingsprocedure getoetst kan worden. De lidstaten dienen op basis van
objectieve criteria - bijvoorbeeld het bedrag van de aanbesteding - te bepalen waarin
die voldoende openheid bestaat. Hoewel maximale openheid moet worden
aangemoedigd, staat het vast dat minder hoge eisen kunnen worden gesteld bij
aanbestedingen voor beperkte bedragen dan bij aanbestedingen voor grote bedragen
waarop ook in andere lidstaten gevestigde ondernemingen kunnen inschrijven. Voor
gelijkaardige aanbestedingen moeten evenwel gelijke eisen worden gesteld. Bij
geschillen dienen de lidstaten de vorm van bekendmaking van een aanbesteding te
rechtvaardigen.

72. Het beginsel van gelijke behandeling vereist dat alle ondernemingen in de
Gemeenschap volgens dezelfde voorwaarden kunnen dingen naar de toewijzing van
diensten van algemeen economisch belang. De voorwaarden en criteria moeten
objectief zijn en moeten op transparante en niet-discriminatoire wijze worden
toegepast.

H. UITSLUITENDE EN BIJZONDERE RECHTEN

73. Met diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen genieten
soms uitsluitende of bijzondere rechten die hun zijn toevertrouwd door de lidstaten.
Dienaangaande heeft het Hof van Justitie erop gewezen67 dat artikel 86, lid 2, van
het Verdrag "de lidstaten toestaat, aan ondernemingen die zij belasten met het
beheer van diensten van algemeen economisch belang, alleenrechten te verlenen die
de toepassing van de mededingingsregels van het Verdrag kunnen belemmeren,
voorzover beperkingen van de mededinging - of zelfs een uitsluiting van elke
mededinging - van andere marktdeelnemers noodzakelijk zijn om te verzekeren, dat
de houders van de alleenrechten de hun opgedragen bijzondere taak kunnen
vervullen."

74. Het is van belang te onderstrepen dat dergelijke mededingingsbeperkingen enkel
gerechtvaardigd zijn voorzover zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van de

                                                

65 PB C 121 van 29.4.2000.

66 Zie met het arrest van 7 december 2000 in zaak C-324/98, Telaustria.

67 Met name het arrest van 19 mei 1993 in zaak C-320/91, P. Corbeau.
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publieke opdracht. Zo moeten met name de verplichtingen duidelijk omschreven
zijn, zodat de noodzaak van de toegekende rechten kan worden beoordeeld68.
Beperkingen die verder gaan dan noodzakelijk is, zijn mogelijk in strijd met de
bepalingen van artikel 86 in samenhang met de artikelen 5 en 81 en/of 82 van het
EG-Verdrag. Ook het tarievenbeleid van de ondernemingen die over uitsluitende
rechten beschikken, blijft onderworpen aan de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag. Hetzelfde geldt voor door de lidstaten toevertrouwde bijzondere rechten.

75. Algemeen genomen, mogen uitsluitende of bijzondere rechten de mededinging op
bepaalde markten slechts beperken voorzover deze beperkingen noodzakelijk zijn
voor het verrichten van de bijzondere publieke opdracht.

I. DOORZICHTIGHEID IN DE FINANCIËLE BETREKKINGEN TUSSEN
DE STAAT EN DE MET DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH
BELANG BELASTE ONDERNEMINGEN

76. Met diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen beschikken
over uitsluitende of bijzondere rechten en vallen dus binnen de werkingssfeer van
Richtlijn 80/723/EG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de
doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven
en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen69, als laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 200070. De
lidstaten verschaffen doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen henzelf en
de ondernemingen die met diensten van algemeen economisch belang zijn belast,
door opening van zaken te geven over:

•  rechtstreeks ter beschikking gestelde staatsmiddelen, met inbegrip van
belastingvrijstellingen en -verminderingen. Als staatsmiddelen moeten met name
worden beschouwd: de inbreng van kapitaal, het compenseren van
exploitatietekorten, de toekenning van niet-terugvorderbare subsidies en zachte
leningen, het afzien van winst, het niet terugvorderen van verschuldigde
bedragen, en het afzien van een normale vergoeding voor de aangewende
staatsmiddelen;

•  de beschikbaarstelling van staatsmiddelen via andere openbare bedrijven of
financiële instellingen, en

•  de besteding van deze staatsmiddelen.

77. Er dient een gescheiden boekhouding te worden gevoerd indien een met diensten
van algemeen economisch belang belaste onderneming - naast de diensten van
algemeen economisch belang - tevens voor concurrentie openstaande activiteiten
verricht, zodat er op kan worden toegezien dat de voor de openbare dienst
toegekende vergoedingen niet gedeeltelijk worden gebruikt voor de financiering van
de voor concurrentie openstaande activiteiten. De boekhoudkundige voorschriften

                                                

68 Cf. met name het arrest van 11 april 1989 in zaak 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen.

69 PB L 195 van 29.7.1980.

70 PB L 193 van 29.7.2000.
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van andere communautaire teksten moeten eveneens worden nageleefd,
inzonderheid de bepalingen van 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 dienst71, en van Richtlijn 96/92/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit72.

78. Ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet minder dan 40 miljoen EUR bedraagt,
vallen niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 80/723/EEG (artikel 4 zoals
gewijzigd bij Richtlijn 2000/52/EG van 26 juli 2000). Wanneer een lidstaat evenwel
een vergoeding voor openbare dienst toekent aan een onderneming die tevens op
andere markten dan deze van de diensten van algemeen economisch belang actief is,
kan enkel met een gescheiden boekhouding die wordt gevoerd overeenkomstig de
voorschriften van voornoemde richtlijn, de afwezigheid van 'overcompensatie'
worden vastgesteld en werkelijke rechtszekerheid voor de betrokken ondernemingen
worden gegarandeerd73.

J. FINANCIERING VAN DE OPENBARE DIENST

79. De lidstaten kunnen vrij kiezen op welke wijze zij hun diensten van algemeen
economisch belang financieren. Er zijn vier grote financieringscategorieën: 1° de
gebruikers zorgen zelf voor de financiering van de dienst door de bijdrage die ze het
betalen; 2° de Staat kent de beheerder van de dienst van algemeen economisch
belang een vergoeding voor deze openbare dienst toe; 3° de beheerder van de dienst
van algemeen economisch belang zorgt zelf voor de financiering van de openbare
dienst door het compenseren van winstgevende en niet-winstgevende activiteiten
waarbij zijn uitsluitende rechten worden beschermd, of 4° de beheerder van de
dienst van algemeen economisch belang zorgt zelf voor de financiering door naast
de dienst van algemeen economisch belang commerciële activiteiten te exploiteren,
waaraan de vergoedingen voor de diensten van algemeen economisch belang
eveneens ten goede komen. Deze verschillende financieringsmethoden kunnen
uiteraard worden gecombineerd.

80. De publieke omroepen vormen een voorbeeld van een dienst van algemeen
economisch belang die minstens gedeeltelijk kan worden gefinancierd met
inkomsten uit commerciële activiteiten - zoals de verkoop van reclameblokken of
programma's - en waaraan de voor de dienst van algemeen economisch belang ter
beschikking gestelde middelen indirect ten goede komen74. Een ander voorbeeld is
het commerciële gebruik van het netwerk dat nodig is voor het beheer van de dienst

                                                

71 PB L 15 van 21.1.1998.

72 PB L 27 van 30.1.1997.

73 In artikel 1 van Verordening nr. 1191/69 van de Raad worden gelijkaardige verplichtingen opgelegd.

74 Cf. met name de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake
staatssteun op openbare omroepen, PB C 320 van 15.11.2001.
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van algemeen economisch belang (bijvoorbeeld het postnetwerk75 of
telecomnetwerken). In deze gevallen blijft het optreden van de ondernemingen op
andere markten dan deze van de dienst van algemeen economisch belang
onderworpen aan de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Overigens kunnen
concurrentiebeperkende gedragingen die een verhoging van het bedrag van de voor
de dienst van algemeen economisch belang bestemde overheidsfinanciering tot
gevolg hebben, een aanwijzing vormen van onverenigbare staatssteun onder de
vorm van 'overcompensatie'.

81. De lidstaat kan de financiering van de openbare dienst ook organiseren door
uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen aan de onderneming die met het
beheer van de dienst van algemeen economisch belang is belast, en die aldus de
economisch winstgevende en niet-winstgevende activiteiten kan compenseren76.
Deze wijze van financiering is verenigbaar met het Gemeenschapsrecht voorzover
de aldus toevertrouwde rechten niet verder gaan dan nodig is voor het functioneren
van de dienst van algemeen economisch belang.

82. Ten slotte kunnen de lidstaten de betrokken ondernemingen voor het beheer van de
dienst van algemeen economisch belang vergoedingen toekennen die een goede
werking van deze dienst mogelijk maken.

K. BEDRAG VAN DE VERGOEDING

83. Volgens de rechtspraak van het Hof mag de vergoeding alle extra kosten dekken die
zijn gemaakt voor het vervullen van de publieke opdracht. De betrokken
onderneming moet haar openbaredienstverplichtingen kunnen vervullen in
omstandigheden van economisch evenwicht en dienaangaande over een normale
marge kunnen beschikken.

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt naar gelang de betrokken dienst van
algemeen economisch belang al dan niet is toegewezen na openbare aanbesteding.

K.1 Bedrag van de vergoeding bepaald in het kader van een openbare
aanbesteding

84. De voorwaarden voor het functioneren van de dienst van algemeen economisch
belang moeten nauwkeurig bepaald zijn en gekend zijn door alle ondernemingen die
op de aanbesteding willen inschrijven. Indien de Staat deze voorwaarden wil
wijzigen, moeten de betrokken ondernemingen van deze nieuwe voorwaarden in
kennis worden gesteld.

85. Wanneer aan de aanbesteding een preselectie voorafgaat en/of gecontroleerd wordt
of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan, moeten de door de lidstaat opgelegde
voorwaarden evenredig, open, transparant en niet-discriminatoir zijn.

                                                

75 Zie met name de mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op de
postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten,
PB C 39 van 6.2.1998.

76 Bijvoorbeeld de uitsluitende rechten die traditioneel in de postsector worden toegekend.
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86. Bij het aanvatten van de aanbestedingsprocedure moet de aan de belangstellende
ondernemingen ter beschikking gestelde informatie minstens de volgende gegevens
bevatten:

•  de normen die voor de openbaredienstverplichtingen moeten worden nageleefd;

•  de door de Staat toegepaste selectiecriteria, inzonderheid wanneer de Staat zich
de mogelijkheid voorbehoudt de aanbesteding niet toe te wijzen aan de
inschrijving waarin de laagste vergoeding wordt gevraagd;

•  de voorwaarden voor wijziging of ontbinding van het contract of van de
toewijzing van de dienst van algemeen economisch belang, met name in het
geval van onvoorzienbare gebeurtenissen;

•  de duur van de geldigheid van het contract of van de toewijzing van de dienst van
algemeen economisch belang;

•  de sancties in geval van niet-nakoming van de uitvoeringsvoorwaarden van de
openbare dienst;

•  de tarieven die voor de dienst van algemeen economisch belang mogen worden
aangerekend.

87. Het bedrag van de vergoeding stemt overeen met de "marktprijs" en bevat geen
elementen van 'overcompensatie' indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

•  de betrokken opdracht kan vanuit economisch oogpunt daadwerkelijk worden
betwist (er zijn met andere woorden andere ondernemingen die in staat zijn om
een geldige inschrijving in te dienen);

•  in het kader van de aanbesteding was er daadwerkelijke mededinging;

•  de dienst van algemeen economisch belang is toegewezen aan de inschrijver die
de laagste vergoeding vraagt en de andere voorwaarden (kwaliteit van de
dienstverlening, werkgelegenheid, investeringen ...) zijn enkel als
minimumvereisten opgelegd.

88. Wanneer een openbare aanbesteding is uitgeschreven maar de betrokken opdracht
vanuit economisch oogpunt niet werkelijk betwistbaar is, of wanneer de dienst van
algemeen economisch belang niet is toegewezen aan de inschrijver die de laagste
vergoeding vraagt, of is toegewezen aan een onderneming die een dienst heeft
voorgesteld die verschilt van de dienst zoals bekendgemaakt vóór de selectie van die
onderneming, wordt het bedrag van de vergoeding niet geacht met de marktprijs
overeen te stemmen77.

89. Kortom, de organisatie van een transparante en op concurrentie gebaseerde
aanbestedingsprocedure (wanneer de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, met name
een vanuit economisch oogpunt daadwerkelijk betwistbare opdracht, voldoende

                                                

77 Voorwaarde is uiteraard dat de aanbestedingsprocedure de ondernemingen niet aanzet tot gedragingen
die in strijd zijn met artikel 81 van het EG-Verdrag.
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inschrijvers, contract van voldoende hoge waarde zodat de administratieve kosten
gerechtvaardigd zijn) kan enkel voordelen opleveren. Het is immers zo dat:

•  de toewijzing een officieel karakter krijgt wanneer er een openbare
aanbestedingsprocedure aan vooraf is gegaan;

•  de procedure voldoet aan de voorwaarden inzake het vastleggen van de
openbaredienstverplichtingen, zodra deze voorwaarden zijn bekendgemaakt in de
oproep tot het indienen van offertes;

•  er geen gevaar van 'overcompensatie' bestaat indien het contract is toegewezen
aan de laagste inschrijver.

K.2 Bedrag van de vergoeding wanneer geen openbare aanbesteding plaatsvindt

90. Onder voorbehoud van de verplichting om de beheerder van een dienst van
algemeen economisch belang aan te wijzen via een aanbestedingsprocedure, kan het
bedrag van de vergoeding soms op voorhand worden bepaald - en dus niet het
resultaat zijn van een aanbestedingsprocedure. In dat geval mag het bedrag van de
vergoeding niet hoger zijn dan de kosten die de onderneming voor het vervullen van
de dienst van algemeen economisch belang dient te maken en de opbrengst die zij
met deze activiteit realiseert, rekening houdend met de marge die doorgaans door
ondernemingen in deze sector wordt gehanteerd. Om het bedrag van de marge te
bepalen, kan worden vergeleken met de marge die wordt gehanteerd door
ondernemingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen en een vergelijkbaar risico
lopen. Dit risico wordt doorgaans beperkt door subsidies en/of uitsluitende of
bijzondere rechten die aan de met de dienst van algemeen economisch belang
belaste onderneming worden toegekend.

91. De kosten die in aanmerking moeten worden genomen, zijn alle kosten die verband
houden met het functioneren van de betrokken dienst van algemeen economisch
belang.

Indien de activiteiten van de onderneming zich tot deze dienst beperken, mogen alle
kosten in aanmerking worden genomen.

Indien de onderneming naast deze dienst nog andere activiteiten heeft, moet in de
boekhouding van de onderneming op duidelijke wijze zijn aangegeven welke kosten
en inkomsten verband houden met de dienst van algemeen economisch belang en
welke niet aan de openbaredienstverplichtingen onderworpen zijn. De interne
boekhouding moet op coherente wijze gevoerd worden volgens de beginselen van
de analytische boekhouding, die objectief kunnen worden gerechtvaardigd, hetgeen
met name nodig is voor de uitsplitsing van de vaste kosten over de met de openbare
dienst samenhangende activiteiten en de overige activiteiten van de onderneming.

Er dient duidelijk te worden aangegeven welke kosten verband houden met andere
activiteiten dan diensten van algemeen economisch belang. Deze kosten mogen
noch geheel, noch gedeeltelijk verrekend worden met de kosten van de openbare
dienst. Indien dezelfde middelen (personeel, uitrusting, vaste installaties enz.) voor
beide soorten van activiteiten worden gebruikt, moeten de kosten worden
uitgesplitst aan de hand van objectief rechtvaardigbare criteria. Controle van de
boekhouding van de onderneming door een accountant verhoogt de
betrouwbaarheid ervan.
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92. Als inkomsten dienen alle met de dienst van algemeen economisch belang behaalde
inkomsten in aanmerking te worden genomen. De lidstaat kan beslissen dat de
inkomsten van andere activiteiten voor de financiering van de dienst van algemeen
economisch belang worden aangewend. De lidstaat kan eveneens beslissen dat deze
inkomsten niet voor financiering van de dienst van algemeen economisch belang in
aanmerking komen.

Het bedrag van de vergoeding omvat alle door de Staat uit staatsmiddelen
toegekende voordelen. Wanneer voordelen in natura worden toegekend -
bijvoorbeeld door de terbeschikkingstelling van terreinen of kantoren - wordt ervan
uitgegaan dat hiermee kosten worden vergoed waarvoor anders financiering moest
worden gezocht. Indien deze voordelen in natura ook ten goede komen aan de
commerciële activiteiten die geen dienst van algemeen economisch belang vormen,
moet het bruto-subsidie-equivalent ervan worden bepaald en in aanmerking worden
genomen bij de berekening van de vergoeding.

93. Of de vergoeding noodzakelijk is, wordt bepaald op basis van een volledige
beoordeling van de economische voorwaarden waarin de betrokken onderneming
haar activiteiten verricht. Daarbij wordt rekening gehouden met alle inkomsten die
de onderneming op grond van de dienst van algemeen belang verwerft, ongeacht of
deze als staatssteun, dan wel als vergoeding worden gekwalificeerd.

94. De lidstaat bepaalt met welke frequentie vergoedingen worden uitgekeerd. De
nationale autoriteiten dienen evenwel jaarlijks een balans op te maken om zich
ervan te vergewissen dat geen 'overcompensatie' werd toegekend.

95. Indien het bedrag van de kosten en het bedrag van de vergoeding op voorhand niet
precies gekend zijn, moeten de lidstaten zich aan het einde van elk jaar ervan
vergewissen dat de uitgekeerde vergoeding geen overschatting is ten opzichte van
de reële kosten.

L. "OVERCOMPENSATIE"

96. 'Overcompensatie' kan eventueel staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag vormen. Aangezien deze 'overcompensatie' niet noodzakelijk is voor
het vervullen van de dienst van algemeen economisch belang, kan zij niet
verenigbaar worden verklaard krachtens artikel 86, lid 2. Het bedrag van de
'overcompensatie' moet derhalve in beginsel aan de lidstaat worden terugbetaald.
Wanneer de 'overcompensatie' slechts marginaal is ten opzichte van de normale
vergoeding, is het volgens de Commissie echter niet noodzakelijk dat de
'overcompensatie' wordt terugbetaald, maar mag zij worden afgetrokken van de
vergoeding die voorzien is voor het volgende jaar. Systematische 'overcompensatie'
moet evenwel worden vermeden. Het is noodzakelijk dat regelmatige controles
worden verricht. Eventuele 'overcompensatie' moet bij die gelegenheid worden
terugbetaald.

97. Bij bepaalde diensten van algemeen economisch belang kunnen de kosten van jaar
tot jaar aanzienlijk variëren. In dat geval kan voor de werking van die dienst
gedurende meerdere jaren een 'overcompensatie' nodig zijn die niet marginaal is.
Zoals in het hiervoor aangehaalde geval, moeten regelmatig controles worden
verricht en moet de 'overcompensatie' bij die gelegenheid worden terugbetaald.
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98. De 'overcompensatie' kan eveneens worden aangewend voor de financiering van een
andere, door dezelfde onderneming beheerde dienst van algemeen economisch
belang: een dergelijke overdracht moet echter duidelijk in de boekhouding van de
onderneming worden aangegeven.

99. Een onderneming kan verschillende diensten van algemeen economisch belang
beheren, waarvan sommige verliesgevend en andere winstgevend zijn. Indien de
onderneming enkel diensten van algemeen economisch belang beheert, is in
dergelijk geval compensatie tussen de verschillende diensten van algemeen
economisch belang mogelijk.

Indien de onderneming tevens andere diensten van algemeen economisch belang
beheert, kunnen vergoedingen worden doorgevoerd tussen de diensten van
algemeen economisch belang; in dat geval dient deze financiering duidelijk in de
boekhouding te worden aangegeven.

100. Indien er 'overcompensatie' is ten gunste van een openbare onderneming, kan de
Staat in zijn hoedanigheid van aandeelhouder de opbrengst van de 'overcompensatie'
als kapitaal inbrengen in die onderneming, indien voldaan is aan het criterium van
de particuliere investeerder. Deze inbreng moet worden verricht op de voor
particuliere ondernemingen gebruikelijke wijze, met name door een
kapitaalsverhoging of door het verstrekken van leningen, en overeenkomstig de
toepasselijke nationale voorschriften inzake handelsrecht en fiscaal recht. Deze
kapitaalsinbreng moet in de boekhouding van de begunstigde onderneming worden
weergegeven en moet gegrond zijn op een formeel overheidsbesluit, waarin
nauwkeurig de bestemming van het ingebrachte kapitaal is aangegeven.

101. Het bedrag van de 'overcompensatie' mag niet ter beschikking worden gelaten van
de met de dienst van algemeen economisch belang belaste onderneming omdat het
een met het Verdrag verenigbare staatssteun zou betreffen (bijvoorbeeld
milieusteun, werkgelegenheidssteun, regionale steun).

Indien de lidstaat dergelijke steun wil toekennen, dient deze overeenkomstig de
procedure van artikel 88, lid 3, van het Verdrag vooraf te worden aangemeld.
Betaling van de steun kan slechts plaatsvinden nadat de Commissie een gunstig
besluit heeft genomen.


