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Programma

13.00 – 14.30 of 15.00 – 16.30 uur:

- 3 kwartier: actualiteiten  Europees aanbesteden

- 3 kwartier: actualiteiten staatssteun

Stel gerust uw vragen tussendoor!

- Contactinformatie algemeen:

www. europadecentraal.nl

info@europadecentraal.nl

070-3381090

Twitter: @EUdecentraal

Zie ook materiaal op de stand en vraag onze adviseurs.



3

Actualiteiten Europees aanbesteden

• Groenboek 2011

• Concessierichtlijn

• Rechtsbeschermingsrichtlijn
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Groenboek 2011

• Januari 2011 uitgekomen. Doel: modernisering 

van Europese markt voor overheidsopdrachten

• Consultatiefase t/m juni 2011: 114 vragen in 

Groenboek, 623 reacties van stakeholders

• Commissie beraadt zich momenteel op vervolg
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Topics Groenboek
Wat stelt EC (0411) voor en hoe zijn reacties daarop (0611)?:

• Definitie overheidsopdracht en werk, levering of dienst?

• Onderscheid IIA- IIB diensten?

• Verhoging drempelwaarden?

• Mate van gedetailleerdheid van nieuwe regels?

• Meer ruimte voor onderhandelingen?

• Selectie en gunningsprocedure

• Meer rekening houden met past performance?

• Speciale instrumenten voor lokale overheden?

• Opdrachten onder de drempel?

• Publiek-publieke samenwerking

• Toegang MKB tot overheidsopdrachten

• Alleenrechten

• Strategisch gebruik aanbestedingsinstrumentarium
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Hoe nu verder?

- Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen?

- Nationaal: aanbestedingswet en Bao/Bass?
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Concessierichtlijn?

• Eerste signalen al vanaf 2005

• Zou alleen gaan om concessieovereenkomsten 

voor diensten

• Laatste stand van zaken?

• Verband met Groenboek/ ontwikkelingen?



8

Rechtsbeschermingsrichtlijnen

• Herziening Europese richtlijn, geimplementeerd via

wet WIRA, in werking getreden begin 2010

• Meest gestelde vragen en de eerste ervaringen?

• Belangrijkste ‘wijzigingen’: harmonisatie opschortende 

termijn op Europees niveau (minimaal 15 dagen tussen 

mededeling van de gunningsbeslissing en het sluiten van

de overeenkomst).  Motivering van de gunnings-

beslissing. Onverbindendverklaring van de onwettig

onderhands gegunde overeenkomst.



Veelgestelde vragen

• Zie ook factsheet Europa decentraal

• Vragen op het gebied van 

werkingssfeer, termijnen, motivering, 

WOB en vernietiging

• Jurisprudentie laatste half jaar?
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Vragen

???



Actualiteiten staatssteun 
VNG Juridische tweedaagse  10 oktober 2011

mr.  Maarten Aalbers



Actualiteiten staatssteun 2011

• Nieuw pakket DAEB & Staatssteun

• Jurisprudentie:grondtransacties & 

staatssteun

• Besluitpraktijk Commissie:

natuurbeheer & staatssteun

• Woningcorporaties

• Voetbalclubs 12



Nieuw pakket Diensten van 

Algemeen Economisch Belang

• Wat zijn DAEB ook al weer?

• Altmark-arrest

• Nieuwe DAEB-regels
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Voorbeelden van DAEB

• Vervoerssector: onrendabele 

bustrajecten, regionale vliegvelden.

• Nutssectoren: bv. universele 

postbezorging, de aanleg van 

breedband.

• Sociaal-economische 

bemoeigoederen: Sociale 

huisvesting en maatschappelijk 

vastgoed, ouderenzorg.

• Publieke omroepen: Regionale tv-

omroepen & radiozenders.
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Het Altmark- arrest C-280/00

• 1 a) overheid moet voordat de DAEB wordt 

uitgevoerd en gefinancierd de openbare 

dienstverplichting duidelijk omschrijven;

• 1 b) de overheid dient door middel van een 

overheidsbesluit de onderneming met de DAEB 

te belasten;

• 2)   de hoogte van compensatie moet vooraf 

objectief en transparant worden vastgesteld 

• 3)   de compensatie mag niet hoger zijn dan 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de DAEB-

taak (incl. een redelijke winst). 

• 4)   de onderneming die de DAEB gaat uitvoeren 

dient via een aanbestedingsprocedure of door 

middel van benchmarking geselecteerd worden.
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Altmarkpakket

Altmark: compensatie

geen staatssteun

geen melding

Altmark voorwaarden I t/m III:

DAEB-vrijstelling van toepassing 

(kleine diensten =   omzet < 100 mln., 

Jaarlijkse compensatie < 30 miln.)

geen melding

DAEB-vrijstelling niet van toepassing: 

melden op basis van DAEB-kaderregeling

(grote DAEB = omzet > 100 mln., 

Jaarlijkse compensatie > 30 mln.)

Kruissubsidiëring: 

gescheiden boekhouding 

(Transparantierichtlijn)



Mededeling DAEB 2010

• Aanwijzingsbesluit: bestek, 

uitvoeringsconvenant, subsidiebeschikking, 

etc.

• NEDAB/DAEB

• Voorbeelden: Handboek 2010, 

Werkdocument 2011

• Berekeningsmethodiek Redelijke 

winst

• Selectiemethode: 

aanbesteding/benchmarking
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DAEB- de minimis

vrijstellingsverordening

• Staat los van de-minimisvrijstelling 

1998/2006

• Doel: lastenverlichting kleine 

overheden

• Reikwijdte: 

- omzet onderneming < 5 mln. euro over 2 

boekjaren;

- 150.000 euro compensatie per jaar;

- van toepassing op lokale overheden met 

maximaal 10.000 inwoners.
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Nieuw DAEB-pakket

• Mededeling 2011 > verduidelijking 

begrippen

• DAEB-deminimisverordening

• Vrijstellingsbesluit

• Hernieuwde Kaderregeling
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Vrijstellingsbesluit

• Vrijstellingsdrempel voor van 30 mln. 

euro naar 15 mln. euro aan 

compensatiesteun per jaar

• Uitbreiding materiële reikwijdte:

- spoedeisende medische hulp;

- kinderopvang;

- sociale DAEB;
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Kaderregeling

• Compensaties boven de 15 miljoen 

euro

• Doelmatigheidscriterium

• Meer toezicht

• Strikte toepassing 

berekeningsmethodieken redelijke 

winsten en transparante kosten
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Jurisprudentie grondtransacties

• Procederen over grondtransacties en 

staatssteun neemt toe

• Financiële 

haalbaarheidbestemmingsplannen

• HvJ EU Seydaland C-239/09

 berekeningsmethode reële marktwaarde

• ABRvS Haaren 29 juni 2011, 

Perkpolder;

• ABRvS Perkpolder 13 april 2011, 

Haaren

 Decentrale overheden hebben beleidsruimte bij 

berekening reële marktwaarde 22



Besluitpraktijk Commissie 

natuurbeheer

• Financiering Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), Steunmaatregel nr. SA 31243 (N 

308/2010), juli 2011.

 Subsidies voor grondverwerving

 Goedkeuring onder de Kaderregeling DAEB

• Aanpassing Catalogus groenblauwe 

diensten, Steunmaatregel nr. N233/2010, 15 

juni 2011.

 Verlenging en verruiming steunintensiteiten
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Nadere actualiteiten

• DAEB financiering sociale huisvesting 

en maatschappelijk vastgoed

 Implementatieproces besluit N 642/2009/ 

E2/2005 -> Tijdelijke regeling DAEB sociale 

huisvesting -> Woningwet.

• Voetbalsteun

 Onderzoek Commissie naar vermeende 

staatssteun voetbalclubs
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Vragen uit uw praktijk



Meer vragen over staatssteun en 

aanbesteden?

Kenniscentrum Europa decentraal

Nassaulaan 12 (Willemshof), Den Haag

Juridische helpdesk:

• Ann-Marie Kühler

• Maarten Aalbers

• Lisanne Boer

• Karin van den Brand

070 338 1090

www.europadecentraal.nl


