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1. PROCEDURE 

(1) Bij brief van 6 juli 2009, welke op 15 juli 2009 werd geregistreerd, 
heeft de Commissie een klacht ontvangen van de Stichting Vrijplaats 
Koppenhinksteeg over staatssteun die zou zijn toegekend in verband 
met de verkoop van gebouwen onder de marktwaarde door de 
Nederlandse gemeente Leiden aan Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. 
De klaagster verschafte in de loop van de procedure aanvullende 
inlichtingen. 

(2) Op verzoek van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten in 
hun antwoorden van 11 november 2009, 13 januari 2010 en 
15 mei 2010 een nadere toelichting op de verkooptransactie gegeven. 

(3) Bij brieven van 18 augustus 2010, 15 maart 2011 en 18 oktober 2011 
hebben de diensten van de Commissie de klaagster in kennis gesteld 
van haar voorlopige oordeel dat de door de klaagster beschreven 
transactie op het eerste gezicht geen staatssteun inhoudt in de zin van 
artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie ("VWEU"). De klaagster heeft in haar brieven van 
16 september 2010, 28 april 2011en 17 november 2011 meegedeeld 
deze voorlopige conclusie niet te delen. 
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2. DE FEITEN 

2.1. De betrokken partijen 
(4) De gemeente Leiden ("Leiden" of "de Gemeente") ligt in het westen 

van Nederland, ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van 's-
Gravenhage. 

(5) De klaagster, Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg ("de Stichting"), is 
een vereniging die sociaal-culturele activiteiten organiseert en die, 
althans op het tijdstip van de indiening van de klacht, een van de 
organisaties was die gevestigd waren in een deel van de door de 
Gemeente verkochte gebouwen. 

(6) Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. ("Atrium"), de koopster van de 
betrokken panden, is een kleine vastgoedontwikkelingsmaatschappij 
die in Leiden gevestigd is. 

2.2. De betwiste maatregel 
Achtergrond 

(7) De klacht betreft de verkoop, in 2009, van vier panden en de grond 
waarop zij gelegen zijn (kadastrale aanduiding: gemeente Leiden sectie 
I nummers 2664, 2665 en 1893) in het centrum van Leiden door de 
Gemeente aan Atrium ("de betwiste maatregel"). Overeenkomstig de 
verkoopsvoorwaarden is Atrium verplicht het gekochte onroerend goed 
te herontwikkelen en te renoveren. De totale oppervlakte van de 
verkochte grond bedraagt bijna 600 m2, terwijl de totale 
vloeroppervlakte van de verkochte panden ongeveer 1 350 m2 bedraagt. 

(8) De Gemeente had de panden, die op grond van de Monumentenwet 
1988 deels als monumenten zijn aangewezen, sinds de jaren zestig in 
eigendom. Aan het eind van de jaren zestig werd een groot deel van de 
panden gekraakt; verschillende groeperingen, waaronder de Stichting, 
hebben een deel van de panden in de loop der jaren wederrechtelijk 
gebruikt. Een klein deel van de panden werd verhuurd aan een 
drukkerij. 

(9) Tussen 2005 en 2008 probeerde de Gemeente het wederrechtelijke 
gebruik van de panden te legaliseren door deze aan een 
woningcorporatie te verkopen, met de bedoeling dat deze de panden 
zou renoveren en een deel van de ruimten aan de krakers zou verhuren. 
In verband hiermee werd door Immo Rijnstede BV, een taxatierapport 
opgesteld (taxatiedatum 13 september 2007), waarin de waarde van de 
gebouwen op 685 000 EUR werd geraamd. De Gemeente en de 
woningcorporatie konden echter niet tot overeenstemming komen 
omdat de woningcorporatie de renovatiekosten, die op dat moment op 
ongeveer 1,4 miljoen EUR werden geraamd1, te hoog vond. Daarop 

                                                 
1  Taxatierapport Immo Rijnstede BV, bedrag van de kosten opgegeven door de woningcorporatie. 
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besloot de Gemeente in maart 2008 het legalisatieproces te staken en 
de gebouwen te verkopen. Op 1 juli 2008 stelde de Gemeente een 
formeel besluit tot verkoop van de gebouwen vast. 

(10) De Gemeente stelde de Stichting op 3 juli 2008 in kennis van haar 
besluit en verzocht haar de panden uiterlijk op 1 maart 2009 vrijwillig 
te ontruimen. Aan dit verzoek werd geen gehoor gegeven. 

(11) Vervolgens besloot de Gemeente, in overleg met een makelaar, de 
panden via een uit twee fasen bestaande inschrijvingsprocedure te 
verkopen. Deze procedure wordt in de punten 13 tot 20 nader 
toegelicht. In de instructies aan potentiële gegadigden werd vermeld 
dat een bod moest worden uitgebracht terwijl een deel van de panden 
nog in gebruik was, en dat de ruimten voorafgaand aan de 
inschrijvingsprocedure niet konden worden bezichtigd. Zowel Atrium 
als de Stichting nam aan de procedure deel. 

(12) Na voltooiing van de inschrijvingsprocedure sloot de Gemeente op 
2 juni 2009 een verkoopovereenkomst met Atrium, de partij die het 
hoogste bod had uitgebracht (150 000 EUR). De Gemeente eiste 
vervolgens dat de Stichting de panden zou ontruimen, aan welke eis de 
Stichting uiteindelijk in februari 2010 gehoor gaf, na daartoe door de 
rechter te zijn veroordeeld. 

De verkooptransactie 

(13) De Gemeente heeft, op advies van haar makelaar, besloten de panden 
te verkopen via een inschrijvingsprocedure in twee fasen, gezien de 
bijzondere kenmerken van de te verkopen panden. De gebouwen waren 
met name in slechte onderhoudstoestand en werden ten tijde van de 
procedure gedeeltelijk illegaal door krakers gebruikt, wat betekende dat 
potentiële kopers het grootste deel van de panden niet konden 
bezichtigen en geen grondige technische inspectie konden uitvoeren 
alvorens hun bod uit te brengen. Volgens de makelaar die de Gemeente 
adviseerde, zou een normale openbare inschrijving onder deze 
omstandigheden niet de beste prijs hebben opgeleverd omdat was 
gebleken dat potentiële gegadigden in het geval van een openbare 
inschrijving niet genegen zouden zijn een bindend openbaar bod uit te 
brengen. Aangezien de Gemeente bovendien de panden niet direct leeg 
kon opleveren, zou de kans op een succesvolle verkoop kleiner zijn 
indien in één keer een bindend bod moest worden uitgebracht. 

(14) In de eerste fase van de inschrijvingsprocedure werden geïnteresseerde 
partijen verzocht een indicatieve bieding uit te brengen waarbij aan de 
volgende voorwaarden moest zijn voldaan: zij moesten een schetsplan 
inzake de renovatie van de panden voorleggen, evenals een verklaring 
van een bankinstelling (letter of confidence/comfort letter), zij moesten 
informatie over twee referentieprojecten verstrekken waaruit bleek dat 
de gegadigde ervaring had met de herontwikkeling van monumentale 
binnenstedelijke projecten, en zij moesten de drukkerij, die een deel 
van de panden huurde, de mogelijkheid bieden een specifiek deel van 
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de gerenoveerde gebouwen te huren. In de tweede fase van de 
procedure vonden verdere verkooponderhandelingen plaats tussen de 
Gemeente en de gegadigden die aan de biedingsvoorwaarden van de 
eerste fase voldeden. Deze gegadigden werden vervolgens verzocht een 
definitief bod uit te brengen. 

(15) Nadat de inschrijvingsprocedure was aangekondigd in een plaatselijke 
krant, op de website van de Gemeente en op de website van de 
makelaar, die ook actief contact opnam met potentiële kopers om hen 
van de verkoop in kennis te stellen, ontving de Gemeente blijken van 
belangstelling van 30 gegadigden. Aan 15 daarvan, waaronder Atrium 
en de Stichting, werd toegang verleend tot de virtuele dataroom die in 
verband met de procedure was ingericht. Vervolgens brachten zeven 
gegadigden daadwerkelijk een bod uit; slechts drie van hen, allen 
vastgoedontwikkelaars, voldeden aan de in punt 14 genoemde 
voorwaarden. Vier gegadigden, waaronder de Stichting, voldeden niet 
aan deze voorwaarden. 

(16) Bij brief van 19 maart 2009 deelde de Gemeente de Stichting mee dat 
haar bod van 1,25 EUR plus renovatiekosten niet was aanvaard omdat 
het niet voldeed aan de voorwaarden van de procedure, d.w.z. er waren 
geen schetsplan, verklaring van een bankinstelling of huurmogelijkheid 
voor de drukkerij voorgelegd. Bovendien ging de Stichting niet 
akkoord met de voorschriften inzake vertrouwelijkheid en andere 
formele vereisten om toegang te krijgen tot de dataroom (het 
'dataroomprotocol'). Bij brieven van 23 en 30 maart 2009 deelde de 
Stichting mee dat zij het niet eens was met de conclusies van de 
Gemeente. Op 7 april 2009 antwoordde de Gemeente de Stichting dat 
zij betreurde dat de Stichting toegang had gekregen tot de dataroom 
zonder dat de Stichting de noodzakelijke documenten had ondertekend, 
en herhaalde de Gemeente haar eerdere conclusie dat het bod van de 
Stichting niet kon worden aanvaard omdat het niet voldeed aan 
verscheidene van de biedingsvoorwaarden (geen schetsplan, geen 
bankgarantie en geen verhuurmogelijkheid). Op 6 oktober 2009, daags 
vóór een door de Gemeente aangespannen kort geding tot ontruiming 
van de panden zou plaatsvinden, stelde de Stichting een tegenvordering 
bij de rechter in waarbij zij eiste dat de met Atrium gesloten 
verkoopovereenkomst niet zou worden uitgevoerd, omdat de transactie 
onrechtmatige staatssteun zou inhouden in de zin van artikel 107, lid 1, 
VWEU. 

(17) Een van de drie geselecteerde bieders trok zijn bod vervolgens in. De 
Gemeente onderhandelde met de beide resterende bieders en bood aan 
om een bedrag van 130 000 EUR van de kosten voor 
asbestverwijdering en bodemsanering voor haar rekening te nemen. De 
daar bovenuit stijgende kosten van asbestverwijdering en 
bodemsanering zouden tot 25% van het bedrag van 130 000 EUR voor 
rekening van de koper komen, en wanneer de totale 
verwijderingskosten ook dit bedrag zouden overschrijden, zouden de 
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Gemeente en de koper nader in overleg kunnen treden over de 
overeenkomst. 

(18) Nadat deze toezegging was gedaan, bracht Atrium een bod uit van 
150 000 EUR, terwijl de andere partij 85 000 EUR voor de gebouwen 
en de grond bood. De Gemeente besloot de panden aan de hoogste 
bieder, Atrium, te verkopen. 

2.3. De klacht 
(19) Volgens klaagster voldeed de door de Gemeente gevolgde 

inschrijvingsprocedure niet aan de voorwaarden van een 
onvoorwaardelijke biedprocedure zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van 
gronden en gebouwen door openbare instanties2 ("de mededeling"), en 
heeft deze daardoor niet een verkoopprijs opgeleverd die overeenstemt 
met de werkelijke marktwaarde van de betrokken panden. 

(20) Volgens klaagster was haar bod van 1,25 EUR plus de totale 
renovatiekosten hoger dan het bod van Atrium van 150 000 EUR dat 
door de Gemeente was aanvaard, omdat de Gemeente niet een deel van 
de kosten voor de asbestverwijdering en bodemsanering zou behoeven 
te dragen en zij evenmin het risico zou lopen dat opnieuw over de 
verkoopovereenkomst moest worden onderhandeld, wat tot hogere 
kosten voor de Gemeente zou kunnen leiden. 

2.4. Argumenten van Nederland 
(21) De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de panden tegen een 

marktconforme prijs zijn verkocht en dat de verkoopovereenkomst 
derhalve geen elementen van staatssteun bevat. Volgens de 
Nederlandse autoriteiten vormt de mededeling slechts een richtsnoer bij 
de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties. Indien 
de mededeling niet wordt toegepast, is er hooguit een vermoeden van 
staatssteun. In het onderhavige geval zijn de Nederlandse autoriteiten 
van mening dat de inschrijvingsprocedure en de aanvaarding van het 
hoogste bod dat voldeed aan de voor die procedure vastgestelde 
voorwaarden, een marktconforme verkoopprijs garandeerden en dat de 
verkooptransactie derhalve geen staatssteun inhield. 

2.5. Rechtszaken 
(22) De Gemeente verzocht de Stichting tweemaal de panden te ontruimen, 

zonder succes. Volgens een van de ontbindende voorwaarden van de 
door de Gemeente met Atrium gesloten verkoopovereenkomst moesten 
de panden uiterlijk op 1 juli 2010 leeg worden opgeleverd. Daarom 
heeft de Gemeente een kort geding aangespannen bij de Rechtbank 
's-Gravenhage om de Stichting en de overige organisaties die van de 
panden gebruik maakten, tot ontruiming te dwingen. 

                                                 
2  PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3. 
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(23) Daarop stelde de Stichting bij de rechtbank een vordering in 
reconventie in, waarbij zij eiste dat de verkoopovereenkomst niet zou 
worden uitgevoerd zolang de Europese Commissie geen standpunt had 
ingenomen ten aanzien van de verenigbaarheid van de transactie met de 
interne markt. 

(24) De voorzieningenrechter heeft op 8 januari 2010 in kort geding vonnis 
gewezen, dat op 18 februari 2010 in hoger beroep door het Gerechtshof 
's-Gravenhage werd bekrachtigd3. In beide gevallen oordeelde de 
rechter dat het niet waarschijnlijk was dat de verkooptransactie 
staatssteun inhield, omdat er geen aanwijzingen waren dat Atrium als 
gevolg van de transactie door de Gemeente was bevoordeeld. 

(25) Met betrekking tot het door de Stichting uitgebrachte bod 
concludeerden beide rechters dat het argument van de Stichting dat 
haar bod in feite waarschijnlijk hoger was dan dat van Atrium, niet kon 
worden aanvaard, omdat de Stichting niet voldeed aan de voorwaarden 
inzake financiële levensvatbaarheid en ervaring, en dat de Gemeente er 
daarom niet op kon vertrouwen dat de Stichting daadwerkelijk in staat 
was de noodzakelijke ontwikkeling van de gebouwen te realiseren. 
Tegen deze achtergrond heeft de nationale rechter de Stichting en de 
overige krakers gelast de gebouwen te ontruimen. 

3. BEOORDELING VAN DE BETWISTE MAATREGEL 

3.1. Het bestaan van staatssteun 

(26) In artikel 107, lid 1, VWEU wordt het volgende bepaald: 
"…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, zijn onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze 
steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt". 

(27) Allereerst merkt de Commissie op dat Atrium, de beweerde 
begunstigde van de betwiste maatregel, een onderneming is omdat zij 
economische activiteiten uitoefent door het op de markt aanbieden van 
diensten op het gebied van vastgoedontwikkeling. 

(28) Ten tweede kan het besluit van de Gemeente om de panden te 
verkopen, gezien het feit dat zij de eigenares van de panden is, aan de 
staat, dat wil zeggen de Gemeente, worden toegerekend en zijn er 
staatsmiddelen mee gemoeid. 

(29) Ten derde moet de transactie, omdat zij een bepaalde onderneming, 
Atrium, heeft begunstigd, als een selectieve maatregel worden 
beschouwd. 

                                                 
3  Vonnis in kort geding  van de Rechtbank  's-Gravenhage van 8 januari 2010  in zaak 346000/KG 

ZA 09-1132– Arrest in kort geding van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 18 februari 2010 in zaak 
200.055.614/01. 
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(30) Ten slotte moet de Commissie, om de bewering van de klaagster te 
onderzoeken dat de betwiste maatregel staatssteun inhoudt, nagaan of 
de verkoop van de panden Atrium een voordeel biedt en of die verkoop 
de mededinging zou kunnen verstoren en het handelsverkeer in de Unie 
ongunstig zou kunnen beïnvloeden. 

3.2. Het bestaan van een voordeel 

(31) Klaagster betoogt dat de inschrijvingsprocedure in twee fasen die de 
Gemeente heeft gevolgd om de omstreden panden aan Atrium te 
verkopen, niet voldeed aan de voorwaarden van een onvoorwaardelijke 
biedprocedure zoals beschreven in de mededeling en daardoor geen 
verkoopprijs heeft opgeleverd die de marktwaarde van de betrokken 
panden weergeeft. 

(32) Volgens de mededeling omvat de verkoop van grond en gebouwen 
door een openbare instantie geen staatssteun wanneer ten eerste, deze 
openbare instantie het hoogste of enige bod aanvaardt na een 
onvoorwaardelijke biedprocedure en ten tweede, zonder een dergelijke 
procedure, de verkoopprijs op zijn minst is vastgesteld tegen de 
marktwaarde die, voorafgaand aan de verkooponderhandelingen, door 
een onafhankelijke taxateur is vastgesteld. 

(33) Hierbij moet echter worden bedacht dat, wanneer de verkoop van 
gronden en gebouwen door een openbare instantie niet in 
overeenstemming is met de twee in de mededeling genoemde 
scenario's, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de verkoop steun 
inhoudt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. De mededeling is 
louter bedoeld als richtsnoer voor openbare instanties zodat zij, 
wanneer zij de in die mededeling uiteengezette procedures volgen, er 
zeker van zijn dat de verkoop van gronden en gebouwen geen 
staatssteun inhoudt. 

Onvoorwaardelijke biedprocedure 
(34) In de mededeling wordt bepaald dat het bestaan van staatssteun kan 

worden uitgesloten wanneer de verkoop van grond en gebouwen 
gebeurt via een open en onvoorwaardelijke biedprocedure die 
voldoende openbaar is gemaakt, zoals bij een veiling. Het beste of 
enige bod dat naar aanleiding van een dergelijke biedprocedure wordt 
uitgebracht, stemt per definitie overeen met de marktwaarde. Een 
verkoop tegen die prijs door een openbare autoriteit houdt derhalve 
geen staatssteun in. 

(35) De in het onderhavige geval door de Gemeente georganiseerde 
inschrijvingsprocedure in twee fasen was, overeenkomstig de 
mededeling, naar behoren openbaar gemaakt: 30 potentiële kopers 
namen contact op met de makelaar. 
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(36) De door de Gemeente vastgestelde voorwaarden om aan de tweede fase 
te kunnen deelnemen, waren evenmin van dien aard dat zij het open 
karakter van de procedure konden aantasten, wat eveneens een vereiste 
van de mededeling is. 

(37) Opgemerkt zij evenwel, dat de voorwaarden waaronder de verkoop 
plaatsvond heel bijzonder waren. Gegadigden moesten een bod 
uitbrengen op panden die gedurende meer dan 40 jaar gedeeltelijk 
waren gekraakt en die in een slechte onderhoudstoestand verkeerden. 
Bovendien konden de panden niet in hun geheel worden bezichtigd, 
zodat geen grondige technische inspectie kon worden uitgevoerd, 
hoewel werd aangenomen dat asbest in de gebouwen aanwezig was. De 
verkoop betrof voorts gedeeltelijk beschermde panden met de status 
van monument, die volgens de toepasselijke wetgeving door de kopers 
moesten worden gerenoveerd, waardoor het uitbrengen van een bod 
enkel op basis van de waarde van de grond geen optie was. 

(38) Tegen deze achtergrond kon het besluit van de Gemeente om een 
inschrijvingsprocedure in twee fasen te organiseren, d.w.z. eerst 
gegadigden die aan bepaalde voorwaarden hadden voldaan te 
verzoeken een indicatief bod uit te brengen en vervolgens verder te 
onderhandelen met de gegadigden die aan de gestelde voorwaarden 
voldeden, er met een redelijke mate van zekerheid toe leiden dat de 
geselecteerde bieder de geplande, wettelijk vereiste renovaties van de 
panden tegen een marktprijs zou kunnen uitvoeren. 

(39) Niettemin verschafte de Gemeente pas in de tweede fase van de 
procedure meer duidelijkheid over bepaalde aspecten van de verkoop, 
die voor alle potentiële gegadigden van belang konden zijn. Met name 
verklaarde de Gemeente pas in die fase dat zij een bedrag van 
130 000 EUR van de kosten voor asbestverwijdering en bodemsanering 
zou dragen, en dat zij voorzag in de mogelijkheid om opnieuw in 
overleg te treden over de overeenkomst indien deze kosten een bepaald 
niveau te boven zouden gaan. Deze factoren hadden van invloed 
kunnen zijn op de bereidheid van potentiële gegadigden van de eerste 
ronde om een bod uit te brengen. Bovendien bepaalden de algemene 
verkoopvoorwaarden dat de verkoper, op elk moment gedurende de 
verkoopprocedure, de onderhandelingen met een van de bieders kon 
staken zonder opgave van redenen en zonder het uitgebrachte bod in 
aanmerking te nemen. Hoewel er geen aanwijzing is dat de Gemeente 
van deze bepaling gebruik heeft gemaakt, lijkt deze voorwaarde 
onverenigbaar te zijn met het vereiste van een open en 
onvoorwaardelijke biedprocedure. De Commissie heeft daarom niet 
kunnen vaststellen of de door de Gemeente in het onderhavige geval 
georganiseerde inschrijvingsprocedure in twee fasen in alle opzichten 
voldeed aan de voorwaarden van de mededeling inzake een 
onvoorwaardelijke biedprocedure. 
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Onafhankelijk taxatierapport 
(40) Toen de Gemeente in 2008 besloot tot verkoop over te gaan heeft zij 

geen onafhankelijke deskundige in de arm genomen om de panden te 
taxeren. Het enige taxatierapport dat ooit was uitgebracht dateerde uit 
2007 en was opgesteld in verband met een mogelijke legalisering van 
het wederrechtelijke gebruik dat van de panden werd gemaakt. In dit 
rapport werd de waarde van de panden per 2007 op 685 000 EUR 
geschat in de veronderstelling dat de gerenoveerde panden na de 
legalisatie gedeeltelijk aan de organisaties zouden worden verhuurd die 
de panden in gebruik hadden. 

(41) Volgens de Nederlandse autoriteiten was dit taxatierapport ten tijde van 
de verkoop in 2009 niet langer geldig doordat de omstandigheden 
waaronder de verkoop plaatsvond sterk verschilden van de 
veronderstelling waarvan bij de taxatie in 2007 was uitgegaan. In 
tegenstelling tot wat in 2007 werd verwacht, ging het legalisatieproces 
niet door en verzetten de krakers, waaronder de Stichting, zich tegen de 
ontruiming van de panden, wat risico's meebracht voor potentiële 
kopers en een negatieve invloed had op de verkoopprijs. Bovendien 
maakte de Nederlandse vastgoedmarkt in 2008-2009 een negatieve 
ontwikkeling door als gevolg van de financiële crisis. 

(42) Derhalve kan worden geconcludeerd dat de in het taxatierapport van 
2007 opgegeven waarde ten tijde van de verkooponderhandelingen in 
2009 niet meer overeenstemde met marktwaarde van de betrokken 
panden. 

(43) Klaagster verwijst tevens naar de WOZ-waarde4 van de panden die in 
de dataroomdocumenten wordt genoemd en die op het moment van de 
procedure ongeveer 1,3 miljoen EUR zou belopen. De WOZ-waarde is 
een waarde die door de Nederlandse autoriteiten voor 
belastingdoeleinden wordt vastgesteld en die gebruikt wordt als 
grondslag om bijvoorbeeld inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting alsook erf- en schenkingsbelasting op 
onroerende zaken te berekenen. De Nederlandse autoriteiten hebben 
verduidelijkt dat de WOZ-waarde nauwelijks verband houdt met de 
prijs die de panden bij verkoop zouden kunnen opbrengen en geen 
rekening houdt met vele factoren die van invloed zijn op de waarde, 
zoals bijvoorbeeld of de gebouwen door krakers worden gebruikt. 

(44) Indien wordt aangenomen dat de WOZ-waarde van de panden 
inderdaad 1,3 miljoen EUR bedroeg, wat niet met zekerheid is 
vastgesteld (de Rechtbank 's-Gravenhage verklaarde tijdens het kort 
geding dat dit bedrag door een lid van de gemeenteraad was genoemd), 
kan deze waarde niet worden beschouwd als een taxatie door een 
onafhankelijke deskundige in de zin van de mededeling. Volgens de 
mededeling wordt onder 'marktwaarde' de prijs verstaan waartegen een 
goed tussen een willige verkoper en een van de verkoper 

                                                 
4  WOZ, Wet waardering onroerende zaken. 
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onafhankelijke koper zou worden verkocht. De WOZ-waarde, die om 
belastingredenen wordt vastgesteld, komt niet overeen met de aldus 
gedefinieerde marktwaarde. 

(45) Derhalve kan worden geconcludeerd dat er geen onafhankelijk, vóór de 
verkoopsonderhandelingen opgesteld taxatierapport voorhanden is 
zoals bedoeld in de mededeling, op grond waarvan de marktprijs van 
het door de Gemeente aan Atrium verkochte onroerende zaak kan 
worden bepaald. 

Ontbreken van een voordeel 
(46) Zoals in punt 33 is opgemerkt, betekent het feit dat de 

inschrijvingsprocedure niet volledig in overeenstemming was met de in 
de mededeling vastgelegde procedure niet automatisch dat de 
verkooptransactie niet tegen een marktprijs is gebeurd en dat Atrium 
als gevolg van die verkoop een voordeel heeft genoten. 

(47) In verband hiermee zij eraan herinnerd dat de inschrijvingsprocedure in 
twee fasen naar behoren openbaar was gemaakt en openstond voor alle 
potentiële gegadigden, en dat drie van hen uiteindelijk aan alle door de 
Gemeente vastgestelde voorwaarden voldeden om aan de tweede fase 
van de procedure deel te nemen. Doordat geen technische inspectie kon 
worden gehouden trok een van deze gegadigden echter zijn bod in. Na 
verdere onderhandelingen met de twee overblijvende bieders besloot de 
Gemeente de panden aan Atrium te verkopen omdat deze van de twee 
gegadigden het hoogste bod had uitgebracht. Er zijn geen aanwijzingen 
dat dit bod geen juiste weergave vormde van de marktwaarde van het 
goed. De enige alternatieve taxaties waren een taxatierapport uit 2007 
en de beweerde WOZ-waarde die hoe dan ook niet als bewijs van de 
marktwaarde van de eigendom kon worden beschouwd. Daarom zijn er 
geen aanwijzingen dat de betwiste maatregel een voordeel voor Atrium 
inhield – een voorwaarde waaraan moet zijn voldaan wil er staatssteun 
zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. De Commissie komt 
derhalve tot de conclusie dat de verkoop van de panden door de 
Gemeente geen selectief voordeel voor Atrium inhield. 

(48) Het is hoe dan ook niet aannemelijk dat het bod van de Stichting de 
facto hoger was dan dat van Atrium, zoals klaagster aanvoert. Het bod 
van de Stichting van 1,25 EUR plus alle renovatiekosten dat in de 
eerste fase van de inschrijvingsprocedure werd uitgebracht, voldeed 
niet aan de door de Gemeente vastgestelde voorwaarden. Met name 
verschafte de Stichting, ten tijde van de indiening van haar bod, geen 
enkele zekerheid dat zij over voldoende financiële draagkracht 
beschikte om dit project te realiseren, noch dat zij de nodige ervaring 
had met de uitvoering van dergelijke projecten. 
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3.3. Beïnvloeding van het handelsverkeer in de Unie 

(49) De laatste voorwaarde waaraan een maatregel ingevolge artikel 107, 
lid 1, VWEU moet voldoen om steun te vormen, is dat hij de 
mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, en dat hij het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

(50) In verband hiermee dient er in de eerste plaats aan worden herinnerd 
dat de renovatie van de betrokken panden een kleinschalig, plaatselijk 
project betreft. Er zullen enkele appartementen en twee of drie winkels 
worden gerealiseerd op een totale vloeroppervlakte van ongeveer 
1350 m2. Bovendien is een deel van de panden als monument 
aangemerkt, wat kan betekenen dat kennis van de nationale wetgeving 
en bouwtechnieken noodzakelijk is om de renovatie uit te voeren, 
zonder dat de panden door potentiële gegadigden konden worden 
bezichtigd. 

(51) Verder is Atrium slechts actief in het westen en midden van Nederland. 
De onderneming bestaat uit één persoon die verbonden is met 
Architektenburo Hans Bakker, dat eveneens in Leiden gevestigd is en 
zeven personen in dienst heeft. Architektenburo Hans Bakker maakt 
geen deel uit van een grotere groep ondernemingen. 

(52) De Commissie behoeft evenwel niet tot een definitieve conclusie te 
komen over de vraag of de betwiste maatregel het handelsverkeer in de 
Unie ongunstig beïnvloedt, omdat zij reeds heeft vastgesteld dat de 
maatregel Atrium niet bevoordeelt. 

3.4. Conclusie 

(53) De Commissie concludeert op grond van het voorgaande dat, aangezien 
de verkoop van de panden door de Gemeente geen voordeel voor 
Atrium inhoudt, deze transactie geen steun vormt in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU. 

4. BESLUIT 

(54) De Commissie heeft derhalve besloten, dat de in de klacht beschreven 
maatregel geen steun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. 
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Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt U verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen 
vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie 
binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan 
dat U instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst 
van dit schrijven in de authentieke taal op het Internet: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm. Dit verzoek dient bij 
aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 
 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie staatssteun 
B-1049 Brussel 
Fax (32-2) 296 12 42 

 
 

 

Hoogachtend, 

Voor de Commissie 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter 

 
 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
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