
 
Zijne Excellentie de Heer Bert KOENDERS 
Minister van Buitenlandse Zaken 
Bezuidenhoutseweg 67 
Postbus 20061 
NL — 2500 EB Den Haag 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles  Belgique 
Europese Commissie, B-1049 Brussel  België 
Telefoon: 00 32 022991111 

 

 
    EUROPESE COMMISSIE 
 

 
Brussel, 29.04.2015 
C(2015) 2795 final 

 
In de openbare versie van dit besluit zijn, 
overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van 
Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad 
van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere 
bepalingen voor de toepassing van artikel 93 
van het EG-Verdrag (niet-openbaarmaking 
informatie die onder de geheimhoudingsplicht 
valt), delen van de tekst weggelaten. Het 
weggelaten gedeelte wordt aangegeven met 
vierkante haken […]. 

 

 
OPENBARE VERSIE 

Dit document is een intern document van 
de Commissie dat louter ter informatie is 
bedoeld. 

 

 
Betreft: Steunmaatregel SA.39403 (2014/N) - Nederland 

Investeringssteun voor de haven Lauwersoog 
 
Excellentie, 

1. PROCEDURE 

(1) Op 18 december 2014 heeft Nederland overheidssteun voor een investeringsproject 
voor haveninfrastructuur in de haven van Lauwersoog aangemeld. Het project is op 
22 augustus 2014 bij de Commissie geprenotificeerd. Op 17 februari 2015 heeft de 
Commissie om aanvullende informatie verzocht. De Nederlandse autoriteiten hebben 
geantwoord op 23 februari 2015. 

2. BESCHRIJVING 

2.1. Doel van het aangemelde project 

(2) De haven van Lauwersoog ligt in de gemeente De Marne in de provincie Groningen. 
De haven wordt beheerd door de Exploitatiemaatschappij Havencomplex 
Lauwersoog (hierna "de EHL" genoemd), de havenautoriteit van de haven van 
Lauwersoog. 
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(3) De belangrijkste economische activiteit van de haven is visserij, met name de 
garnalenvisserij. Hoewel Lauwersoog in 2012 de belangrijkste Nederlandse haven 
voor de garnalenvisserij was, had zij volgens de door de Nederlandse autoriteiten 
verstrekte informatie in absolute termen het laagste marktaandeel (tussen 5 en 8 %) 
van de visafslagen in de Nederlandse vissershavens. Behalve een vissershaven is de 
haven ook een zeer kleine jachthaven voor recreatievaartuigen, met slechts 60 
ligplaatsen. 

(4) Het investeringsproject is in de eerste plaats bedoeld om knelpunten in de haven weg 
te werken, met name door een verlenging van de visserskade met 200 meter. De 
Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat de huidige kade in de vissershaven 
niet lang genoeg is, wat betekent dat vissersvaartuigen soms urenlang moeten 
wachten voordat zij hun vangsten kunnen lossen. Bovendien leidt deze door 
wachtende vissersvaartuigen veroorzaakte congestie tot veiligheidsproblemen voor 
recreatievaartuigen. Om ervoor te zorgen dat alle havengebruikers, inclusief 
recreatieve gebruikers, op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van de 
havenfaciliteiten, is dan ook een betere scheiding tussen de jachthaven en de 
vissershaven vereist. 

(5) De Nederlandse autoriteiten leggen voorts uit dat duurzamere visserijmethoden een 
aantal aanpassingen in de vissersvloot vereisen. Voor de uitvoering van deze 
aanpassingen is echter extra ruimte in de commerciële vissershaven nodig, met name 
een langere kade. De kadeverlenging is ook bedoeld om de voor een duurzamere 
visserij noodzakelijke aanpassingen in de visserijmethoden te vergemakkelijken. 

2.2. Geplande investeringen 

(6) De totale kosten voor het aangemelde project bedragen 4,161 miljoen EUR, waarvan 
[…]∗ miljoen EUR is uitgetrokken voor planning en inspectiekosten.  

(7) Het project bestaat uit drie delen: (1) de verlenging van de visserskade ([…] miljoen 
EUR), (2) de modernisering van de jachthaven ([…] miljoen EUR) en (3) de aanleg 
van een drijvende steiger voor de sportvisserij om ervoor te zorgen dat de recreatieve 
en commerciële activiteiten van de haven gescheiden kunnen worden gehouden en 
dat de nieuwe kade uitsluitend zal worden gebruikt voor de commerciële visserij en 
niet in combinatie met andere (recreatieve) activiteiten ([…] miljoen EUR). 

(8) De totale kosten van het project worden derhalve als volgt uitgesplitst: 

Maatregel Kosten (EUR) 

Kadeverlenging […] 

Modernisering van de jachthaven […] 

Aanleg van een drijvende steiger […] 

                                                 
∗  Vertrouwelijke informatie. 
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Subtotaal 3 maatregelen […] 

Planning en inspecties […] 

Totale kosten project 4 161 300 

2.3. Financiering van het investeringsproject 

(9) Het project zal worden gefinancierd uit een subsidie van de provincie Groningen ten 
bedrage van 3 329 040 EUR (80 % van de totale investeringskosten). Het overige 
deel van de investeringskosten (832 260 EUR) zal uit eigen middelen van de EHL 
worden gefinancierd. In de aanmelding is gepreciseerd dat de overheidssubsidie 
afhankelijk is gesteld van medefinanciering door de EHL. 

2.4. Begunstigde 

(10) De infrastructuur zal eigendom zijn van de havenautoriteit EHL, die ook de haven 
beheert en exploiteert. De EHL is in 1996 opgericht door de provincies Friesland en 
Groningen, de gemeenten Dongeradeel en De Marne en de Visafslag Lauwersoog 
BV. De aandeelhouders van de EHL zijn de gemeente De Marne en de gemeente 
Dongeradeel (elk voor 45 %) en Visafslag Lauwersoog BV (voor 10 %). De EHL 
heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 750 000 EUR. 

(11) De aan de havengebruikers aangerekende vergoedingen zijn marktprijzen, zodat geen 
voordeel zal worden verleend aan de gebruikers (de vissers). Met name hebben de 
Nederlandse autoriteiten gegevens verstrekt waaruit blijkt dat de in de haven van 
Lauwersoog in rekening gebrachte gebruikersvergoedingen in overeenstemming zijn 
met in vergelijkbare vissershavens aangerekende vergoedingen. Volgens de 
opmerkingen van Nederland zijn de door de haven van Lauwersoog aangerekende 
vergoedingen de hoogste op de markt1. Ondanks deze hoge vergoedingen zullen de 
haven- en kadeheffingen worden verhoogd met […]% per jaar om ervoor te zorgen 
dat elke toename van de economische waarde van de haven door het 
investeringsproject ten laste van de vissers komt. De Nederlandse autoriteiten 
verklaren dat het gezien de huidige hoogte van de vergoedingen niet mogelijk is deze 
nog extra te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de 
haven. 

2.5. Concurrentiële context 

(12) Volgens de Nederlandse autoriteiten zal de modernisering van de haven van 
Lauwersoog geen aanzienlijke gevolgen hebben voor de mededinging op de 
Nederlandse of de Europese visserijmarkt. De Nederlandse autoriteiten verklaren 
voorts dat het project de capaciteit voor recreatief gebruik van de haven niet zal 
verhogen.  

                                                 
1  De Nederlandse autoriteiten geven een voorbeeld van de verschillende prijzen die voor hetzelfde vaartuig 

worden aangerekend in de haven van Lauwersoog respectievelijk de haven van Harlingen, waaruit blijkt 
dat de in Lauwersoog aangerekende vergoedingen 37 % hoger zijn. 
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(13) Met betrekking tot de vissershaven wijzen de Nederlandse autoriteiten erop dat 
vissersvaartuigen doorgaans de dichtstbijzijnde haven bij de betrokken visgronden 
kiezen, wat betekent dat het geografische verzorgingsgebied van een vissershaven 
beperkt is. De mededinging tussen vissershavens is dan ook beperkt, aangezien aan 
deze havens specifieke visgronden zijn toegewezen. 

(14) In dit verband is de ligging van Lauwersoog ideaal voor de garnaalvisserij, aangezien 
deze haven zich het dichtst bij de desbetreffende visgronden bevindt. Volgens de 
aanmelding onderscheidt Lauwersoog zich dus sterk van andere Nederlandse havens, 
die voornamelijk worden gebruikt voor rondvis en platvis die in hun nabijheid 
voorkomen.  

(15) Voorts verklaren de Nederlandse autoriteiten dat de afstand die vissers afleggen, 
wordt beperkt door de prijs van brandstof (volgens de aanmelding maken 
brandstofkosten 25 % van de omzet van Nederlandse kotters uit). Met andere 
woorden worden de afstanden die vissers bereid zijn af te leggen, en bijgevolg ook de 
mate van concurrentie tussen de betrokken havens, aanzienlijk beperkt door de prijs 
van brandstof. 

(16) Voorts is de haven van Lauwersoog volgens de aanmelding, gezien haar beperkte 
diepgang, slechts geschikt voor kleine vissersboten. De modernisering van de haven 
zal de diepgang niet veranderen, en zal dus niets afdoen aan het vermogen van de 
haven om grotere vaartuigen aan te trekken.  

(17) Tot slot voeren de Nederlandse autoriteiten aan dat aangezien, in het licht van het 
voorafgaande, het investeringsproject nauwelijks of geen gevolgen heeft voor de 
mededinging en het handelsverkeer ten opzichte van andere Nederlandse havens, de 
potentiële gevolgen voor de mededinging met havens in andere lidstaten van de EU, 
die allemaal nog verder liggen van Lauwersoog dan haar Nederlandse naburige 
havens, evenals voor het handelsverkeer binnen de EU, hooguit verwaarloosbaar 
zouden zijn. De Nederlandse autoriteiten verklaren in dit verband dat de 
dichtstbijzijnde Nederlandse vissershavens op 50 tot 70 km van Lauwersoog liggen 
en dat de afstand van Lauwersoog tot de Nederlands/Duitse grens ongeveer 90 km 
bedraagt, wat betekent dat de dichtstbijzijnde Duitse vissershaven verder ligt dan de 
naburige Nederlandse havens.  

(18) Dit wordt verder gestaafd door gegevens van de Nederlandse autoriteiten waaruit 
blijkt dat van de 3361 aanlandingen in het jaar 2014 (tot en met 23 november 2014) 
er slechts 172 afkomstig waren van buitenlandse schepen (19 schepen waren goed 
voor deze 172 aanlandingen). De aanlandingen van buitenlandse schepen maken dus 
ongeveer 5 % van alle aanlandingen uit. In dit verband lichten de Nederlandse 
autoriteiten toe dat een aanzienlijk deel van deze buitenlandse schepen in feite 
eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Nederlandse onderdanen, die er onder 
andere om fiscale redenen voor kiezen onder een buitenlandse vlag te varen. De 
buitenlandse schepen die in Lauwersoog aanlanden, zijn voor het grootste deel geen 
schepen die uit andere lidstaten komen en de haven van Lauwersoog aandoen om hun 
vis aan te landen; meestal zijn zij eigendom van plaatselijke bewoners. De 
Nederlandse autoriteiten verklaren voorts dat dit wordt bevestigd door het feit dat de 
EHL haar facturen voor havenheffingen vrijwel uitsluitend naar plaatselijke adressen 
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in de regio verstuurt, waaruit blijkt dat de vissers die de vissersvaartuigen 
exploiteren, plaaatselijke bewoners zijn. 

2.6. Vorm en duur van de overheidsfinanciering 

(19) Zoals hierboven aangegeven wordt de overheidsfinanciering van het project verleend 
in de vorm van een rechtstreekse subsidie van de provincie Groningen. Het geld 
wordt, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Commissie, 
uitgekeerd in drie tranches in de loop van 2015. De laatste tranche wordt uitbetaald 
op 1 december 2015. 

3. BEOORDELING 
3.1. Aanwezigheid van staatssteun 

(20) Overheidssteun voor ondernemingen is op grond van artikel 107, lid 1, VWEU 
verboden als die steun de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, voor zover het 
handelsverkeer tussen de lidstaten daardoor ongunstig wordt beïnvloed. De 
rechterlijke instanties van de Unie hebben geoordeeld dat "Wanneer financiële steun 
van een staat de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende 
ondernemingen in het [...] handelsverkeer [binnen de Unie] versterkt, [...] dit 
handelsverkeer [moet] worden geacht door de steun te worden beïnvloed2. 

(21) Overheidssteun kan worden geacht het handelsverkeer binnen de Unie te kunnen 
beïnvloeden, zelfs wanneer de begunstigde niet rechtstreeks deelneemt aan 
grensoverschrijdend handelsverkeer.  Zo kan de steun het voor marktdeelnemers in 
andere lidstaten moeilijker maken om  tot de markt toe te treden, doordat het 
plaatselijke aanbod in stand blijft of toeneemt3, of om hun recht van vestiging uit te 
oefenen.  

(22) Volgens vaste rechtspraak is de Commissie niet verplicht een economische analyse te 
verrichten van de reële situatie op de betrokken markten, het marktaandeel van de 
ondernemingen die de steun hebben genoten, de positie van de concurrerende 
ondernemingen en het handelsverkeer tussen de lidstaten4. In het geval van 
onrechtmatig verleende steun is de Commissie niet verplicht de werkelijke invloed 
van die steun op de mededinging en op het handelsverkeer tussen de lidstaten aan te 
tonen. 

(23) Het bestaan van een effect op het handelsverkeer binnen de Unie mag echter niet 
louter op een veronderstelling berusten, noch zonder meer worden aangenomen. Op 
basis van de voorzienbare gevolgen van de maatregel moet worden vastgesteld 
waarom de maatregel de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen en hij het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden5.  

                                                 
2  Zaak T-288/97 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissie EU:T:1999:125, punt 41. 
3  Zie bijvoorbeeld zaak C-280/00, Altmark Trans en Regierungspräsidium Magdeburg EU:C:2003:415, punt 

78; gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 Libert e.a. EU:C:2013:288, punt 78; en zaak C-518/13 
Eventech EU:C:2015:9, punt 67. 

4  Zij bijvoorbeeld zaak C-279/08 P Commissie/Nederland EU:C:2011:551, punt 131. 
5  Zie gevoegde zaken T-447/93, T-448/93 en T-449/93, AITEC e.a./Commissie, EU:T:1995:130, punt 141.  
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(24) In dit verband heeft de Commissie in diverse zaken6 geconcludeerd dat bepaalde 
activiteiten een zuiver lokaal karakter hebben en het handelsverkeer tussen de 
lidstaten niet beïnvloeden. Het lijkt passend in het bijzonder na te gaan of 
begunstigde goederen of diensten aan een beperkt gebied in een lidstaat levert en of 
er weinig kans is dat hij klanten uit andere lidstaten zal aantrekken, alsook of kan 
worden voorzien dat de maatregel meer dan een marginaal effect zal hebben op de 
voorwaarden voor grensoverschrijdende investeringen of vestigingen. 

(25) Met betrekking tot het plaatselijke gebied waarbinnen de vermeende diensten van de 
begunstigde met elkaar concurreren, merkt de Commissie op dat vissers, zoals de 
Nederlandse autoriteiten aanvoerden, doorgaans gebruik maken van de 
dichtstbijzijnde haven bij de betrokken visgronden. Dit betekent dat de 
aantrekkelijkheid van een vissershaven veeleer wordt bepaald door haar nabijheid tot 
de betrokken visgronden dan door haar infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de 
kadelengte. Voorts verklaren de Nederlandse autoriteiten dat deze conclusie wordt 
bevestigd door het feit dat de EHL facturen voor havenheffingen voor de haven van 
Lauwersoog vrijwel uitsluitend naar adressen in de regio verzendt. De vissers die 
gebruik maken van de haven van Lauwersoog, zijn dus afkomstig uit een beperkt 
geografisch gebied. 

(26) De vaststelling over het beperkte geografische gebied dat wordt bediend door de 
haven van Lauwersoog, wordt verder gesteund door het feit dat de afstand die de 
vissersvaartuigen voor de lange afstand bereid zijn af te leggen naar en van de 
visgronden, wordt beperkt door de stijgende brandstofkosten. 

(27) Doordat de activiteit van een vissershaven van nature nauw verbonden is met een 
bepaalde geografische kuststrook en de aanwezigheid van bepaalde visgronden 
binnen die kuststrook, kan de door de EHL aan vissers verleende dienst worden 
beschouwd als een lokale dienst. Dit wordt bevestigd door gegevens van de 
Nederlandse autoriteiten waaruit blijkt dat in Lauwersoog slechts weinig 
buitenlandse schepen aanlandden. 

(28) Met betrekking tot de delen van de haven in verband met recreatieve activiteiten 
merkt de Commissie op dat ook deze gericht zijn op een lokale markt7. Volgens 
gegevens van de Nederlandse autoriteiten8 zijn er in Nederland ongeveer 1 135 
jachthavens met ongeveer 188 000 ligplaatsen. Europa9 telt ongeveer 10 182 
jachthavens met ongeveer 925 570 ligplaatsen. Voorts zijn er in Nederland ongeveer 
521 000 pleziervaartuigen en in Europa ongeveer 5 775 745. 

                                                 
6  Zie bijvoorbeeld de besluiten van de Commissie betreffende de steunmaatregelen N 258/2000, 

Recreatiezwembad Dorsten, PB C 172 van 16.6.2001, blz. 16; C 10/2003, Nederland - non-
profitjachthavens, PB L 34 van 6.2.2004, blz. 63; N 458/2004 Editorial Andaluza Holding, PB C 131 van 
28.5.2005, blz. 12;  SA.33243 Jornal de Madeira, PB C 16, 19.1.2013, blz. 1; SA.34576 Portugal – Jean 
Piaget North-east Continuing Care Unit, PB C 73 van 13.3.2013, blz. 1; en N 543/2001 Ierland – Capital 
allowances for hospitals, PB C 154 van 28.6.2002, blz. 4. 

7  Zie ook C 10/2003 - Nederland - non-profitjachthavens, PB L 34 van 6.2.2004, blz. 63, punten 48 e.v.  
8  Gebaseerd op het verslag "Nautica in cifre, Analisi del mercato per l’anno 2013", van de UCINA (Unione 

Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini). 
9  Bij de raming zijn de volgende landen in aanmerking genomen: Zweden, Noorwegen, Finland, Italië, 

Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Polen, Portugal, Denemarken 
en Ierland.  
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(29) De jachthaven in de haven van Lauwersoog telt slechts 60 ligplaatsen, wat 
onbeduidend is ten opzichte van zowel de Nederlandse als de Europese markt. Het 
percentage van de internationale aanlandingen in de jachthaven wordt op ongeveer 
5 % geschat. Aangezien de 60 ligplaatsen in de haven van Lauwersoog echter slechts 
goed zijn voor ongeveer 0,03 % van de Nederlandse markt voor ligplaatsen en voor 
slechts 0,006 % van de Europese markt voor ligplaatsen, kan worden geconcludeerd 
dat de marktimpact van de haven van Lauwersoog zeer beperkt is.  

(30) Bovendien bedraagt de jaarlijkse omzet van de jachthaven ongeveer 3 % van de 
totale omzet van de EHL, wat volgens de aanmelding overeenkwam met 744 000 
EUR (vóór de audit) in 2013. De omzet van de jachthaven bedroeg dus slechts 
ongeveer 22 320 EUR. 

(31) In het licht van het voorafgaande concludeert de Commissie dat het havengedeelte 
voor recreatieve activiteiten geen internationale bezoekers wil aantrekken, maar op 
een lokale markt is gericht. Gezien het zeer beperkte aantal internationale 
aanlandingen in de jachthaven en het zeer lage marktaandeel blijft de marktimpact 
van de investeringen beperkt tot het lokale niveau. 

(32) In het licht van het voorafgaande is de Commissie van mening dat de mededinging 
voor de door de EHL aangeboden diensten zich in het onderhavige geval op een 
louter lokaal niveau afspeelt en is het dan ook onwaarschijnlijk dat de geplande 
investering afnemers uit andere lidstaten zal aantrekken. 

(33) Met betrekking tot de gevolgen voor de voorwaarden van grensoverschrijdende 
investeringen of vestigingen merkt de Commissie op dat, zoals hierboven reeds is 
aangegeven, de aantrekkelijkheid van een vissershaven voor vissers wordt bepaald 
door de nabijheid van bepaalde visgronden en bijgevolg wordt beperkt door 
plaatselijke omstandigheden. De geplande investering zal als zodanig duidelijk geen 
dusdanige gevolgen hebben voor de structuur van het handelsverkeer tussen lidstaten 
dat zij een beslissende en aanzienlijke invloed zou hebben op de beslissing van 
vissers van andere lidstaten om gebruik te maken van de haven van Lauwersoog 
veeleer dan van havens in andere lidstaten.  

(34) Voorts wijst de Commissie op de zeer beperkte reikwijdte van de activiteiten in de 
vissershaven. Volgens de Nederlandse autoriteiten bedragen de jaarlijkse inkomsten 
van de EHL uit de commerciële scheepvaart in de haven slechts ongeveer 275 000 
EUR. De aangemelde werkzaamheden zouden de omzet (55 000 EUR) met hooguit 
20 % verhogen, wat betekent dat zelfs wanneer dit scenario zich zou voordoen, de 
totale reikwijdte van de activiteiten zeer beperkt zou blijven. 

(35) Het aangemelde investeringsproject is veeleer gericht op het wegwerken van een 
aantal knelpunten in de haven die tot veiligheidsproblemen leiden.  

(36) Voorts merkt de Commissie op dat de geplande investering geen aanzienlijke 
toename van de activiteiten van de EHL tot gevolg zal hebben. Aangezien het 
aangemelde project de diepgang van de haven niet zal vergroten, zal haar capaciteit 
voor grotere vissersvaartuigen niet toenemen. 

(37) Met betrekking tot de havengedeelten voor recreatieve activiteiten merkt de 
Commissie op dat het investeringsproject volgens de aanmelding zal niet leiden tot 
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een verhoging van de capaciteit. Bovendien is de aanleg van de drijvende steiger 
voor de sportvisserij slechts bedoeld om ervoor te zorgen dat de commerciële visserij 
en de recreatievisserij met het oog op veiligheid effectief gescheiden kunnen worden 
gehouden, en zal dit geen gevolgen hebben voor het grensoverschrijdende 
handelsverkeer. 

(38) Tot slot merkt de Commissie op dat het relatief lage bedrag aan 
overheidsfinanciering (voor een investeringsproject in een haven althans) van 3,3 
miljoen EUR een extra indicatie is dat de (eventuele) impact van het project slechts 
in zeer geringe mate of helemaal niet van invloed zal zijn op het 
grensoverschrijdende handelsverkeer. 

(39) Op basis van een algemene beoordeling van de bovenstaande gegevens is de 
Commissie in het licht van de beschikbare informatie van oordeel dat van de 
overheidssteun redelijkerwijs hooguit een marginaal effect op de voorwaarden voor 
grensoverschrijdende investeringen of vestigingen kan worden verwacht. 

Conclusie inzake de aanwezigheid van steun  

(40) Op basis van het voorafgaande is de Commissie van oordeel dat noch uit de situatie 
van de betrokken markt, noch uit de positie van de onderneming op die markt of uit 
het handelspatroon van de betrokken diensten blijkt dat van de overheidssteun 
redelijkerwijs meer dan een marginaal effect op de voorwaarden voor het 
handelsverkeer tussen de lidstaten, als daar al sprake van zou zijn, kon worden 
verwacht. 

(41) Hieruit volgt dat de aangemelde subsidie voor de EHL geen staatssteun in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU vormt. 

4. BESLUIT 

De Commissie heeft derhalve besloten:  

•  dat de maatregel geen staatssteun vormt. 

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 die 
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/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Uw verzoek moet elektronisch worden toegezonden op het volgende adres: 

Europese Commissie   
Directoraat-generaal Concurrentie   
Griffie Staatssteun   
B-1049 Brussel   
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Margrethe VESTAGER 
Lid van de Commissie
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