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I

De dissertatie van Adriaanse, die in
de serie Europese Monografieen (nr.
82) verscheen, is een zeer we1kome
aanvulling op de niet zo heel uitge
breide literatuur op het gebied van
de beoordeling en behandeling van
Europeesrechtelijke staatssteun, zo
weI in materieel als in procedureel
opzicht. Het boek verschijnt in een
periode dat het mededingingsbeleid
van de Europese Commissie - en
daar valt de controle op de rechtma-

-
1. Bij de vaststelling van de Raadsverordening 11

2003 (die op 1 mei 2004 van kracht werd), PbEG
2003, L 1/l.

2. Zie het discussiedocument van de Commissie
onder de tite! Green Paper on Damage Actions
for breach of the EC antitrust rules, COM(2005)
672 final van 20 december 2005.

3. Zaak C-453/99, Courage [2001]Jur. 1-6297; Ge
voegde zaken C-295/04 en C-298/04 Manfredi
[2006]Jur. 1-6619.

4. <http://ec.europa.eu/comm/competition/
srate aid/studiesj-eports», Daar vinden we de
update van 28 juni 2007, COM(2007) 347 def.

5. Actieplan Staatssteun; Minder en beter gerichte
staatssteun: een routekaart voor de hervorming
van het staatssteunbeleid (2005-2009),
COM(2005) 107 def, (raadplegingsdocument).

6. Verordening van de Raad 659/1999, PbEG 1999,
L 83/1.

7. Op het terrein van 'de minimis', opleidingssteun
en steun ten behoeve van het MKB. Voorts zijn
er verordeningen voor innovatiesteun, milieu
steun en investering in risicokapitaal voor het
MKB in voorbereiding.

8. Daartoe geschikte zaken moeten maar aan de
Luxemburgse rechters worden voorgeIegd. De
tijd is kennelijk rijp aan het worden voor dit
type rechtsontwikkeling.

9. Om slechts een paar meer recente arresten te
noemen: gevoegde zaken C-261101 en C-262/01
Van Calster en Cleeren, [2003]Jur. 1-12249;
gevoegde zaken C-34/01 tot en met C-38/01
Enirisorse, [2003]Jur. 1-14243; zaak C-345/02
Pearle [2004]Jur. 1-7139; zaak C-174/02 Streek
gewest Westelijk Noord-Brabant, [2005]Jur. 1
85.
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tigheid van staatssteun ook onder 
een steeds sterkere decentralisering
lijkt door te maken. Dat bleek al
duide1ijk uit de modernisering van
het kartel- en rnachtsmisbruiktoe
zicht in 2003 1 en uit de sterke wens
van de Commissie om privaatrechte
lijke handhaving naar de voorgrond
te halen als een van de instrumenten,
die het beteugelen van kartelvor
ming zou kunnen regengaan.f De
Europese rechterlijke instanties te
Luxemburg hebben aan deze meer
decentrale toepassing bijgedragen
door een aantal arresten, waarvan ik
er in de voetnoot slechts enkele zal
noemen.'

Op het terrein van staatssteun zien
we in feite hetzelfde. Met name in de
perioden waarin Karel van Miert
(eerste helft jaren negentig) en Mario
Monti (tweede helft jaren negentig
en eerste jaren van dit decennium) de
eurocommissarissen waren voor het
mededingingsbeleid is het staats
steunregiem aangescherpt. Dat is de
periode waarin eerst het steun-Va
demecum' en vervolgens ook de
State Aid Score Board door de Com
missie werden gepubliceerd", met als
direct oogmerk zowel de lidstaten
zelf alsook de justitiabelen zich meer
van de concurrentievervalsende ge
volgen van steunverlening bewust te
laten worden. Deze lijn wordt thans
door Commissaris Neelie Kroes met
kracht voortgezet, getuige het onder
haar bewind gepubliceerde State Aid
Action Plan 2005-20095 waarin de
plannen tot verdere aanscherping
van het steunbeleid zijn neergelegd.
Opmerkelijk is ook dat eerst in deze
laatste vijftien jaren er pas werke1ijk

procedurele en inhoude1ijke euro
wetgeving op dit terrein tot stand is
gekomen in de vorm van een alge
mene procedureverordening'' en een
aantal groepsvrijstellingen/, waar we
het tot die tijd moesten do en met eerp.
serie beleidsdocumenten van de
Commissie. Deze ontwikkeling te
kent ook het enigszins kerende tij bij
de lidstaten zelf. De Raadsverorde
ning 659/1999 bindt immers diezelf
de lidstaten, die deze verordening op
voorstel van de Commissie hebben
vastgesteld, aan procedurele spelre
gels. Men is derhalve volwassen ge
noeg geworden om zich als custos te
laten custodieren, Dat de in 2004
toegetreden nieuwe lidstaten daar
nog wat aan moeten wennen is, ge
zien hun historische achtergrond,
waarschijnlijk begrijpelijk. Een en
ander blijkt recentelijk nog maar
weer eens uit de kennelijk moeizame
discussie die Commissaris Kroes
momenteel voert met de Lidstaat
Polen over de naar haar mening bo
vengenereuze steunverlening aan de
haven van Gdansk door de Poolse
regermg.

Net als dat al eerder bij het klassieke
kartelrecht gebeurde, hebben ook op
dit terrein het Luxemburgse Hof en
Gerecht de kans gekregen" de pogin
gen van de Commissie om de verle
ning van onrechtmatige staatssteun
door de lidstaten te beteugelen on
dersteund in een aantal arresten,
waarin de overigens (nog steeds te?)
schaarse procedurele middelen om
dat te doen worden versterkt." Ook
hier zien we de Iijn naar het zoge
noemde dual of parallel enforcement
doorgetrokken. Naast de publiek-
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rechtelijke handhaving van het handhavingsmogelijkheden voor de sel gebeurt slechts marginaal' (op p.

It steunverbod door de Europese Commissie?' (zie p. 4) 68 met verwijzing naar rechtspraak
Commissie worden de contouren in voetnoot 20).12 Voorts komt in dit
zichtbaar van vormen van private Het boek gaat derhalve niet over de hoofdstuk ruim aan de orde wat de
handhaving, derhalve de handhaving vraag hoe en waarom staatssteun plaats binnen dit alles is van de ten
van de communautaire steunbepa- eventueel door de Commissie in het onrechte begunstigde onderneming
lingen door concurrenten van de be- kader van de artikelen 87 en 88 EG- en haar concurrenten. In hoofdstuk
gunstigde onderneming in procedu- Verdrag wordt goedgekeurd, maar 4 behandelt Adriaanse de publieke
rele acties jegens de ten onrechte behandelt uitsluitend het traject, handhavingsmogelijkheden voor de
steunverlenende overheden, in hun wanneer die goedkeuring met con- Commissie. Dit is een voor de natio-
lidstaat en in een administratiefrech- form de spelregels is verleend, hetzij nale rechter bij uitstek belangrijk
telijke dan weI een civielrechtelijke omdat zij door de Commissie (na hoofdstuk, omdat daarmee voor
procedure. Daarnaast kan private aanmelding van de steunmaatregel in hem de afbakening wordt gegeven
handhaving er ook uit bestaan dat de Brussel) met de Gemeenschappelijke tussen wel en met rechtmatige steun.
concurrent van de ten onrechte be- Markt onverenigbaar werd verklaard In dit hoofdstuk komen tevens on-
gunstigde onderneming deze laatste hetzij omdat de staatssteun met ter derwerpen als de leer van het opge-
rechtstreeks aanspreekt in een pro- goedkeuring werd aangemeld.l? wekt vertrouwen (door de lidstaat
cedure bij de civiele rechter, Adriaanse behandelt zijn onder- jegens de potentieel begunstigde),

zoeksvraag met een bewonderens- schorsing en verjaring, de lidstaat als
Het boek van Adriaanse brengt deze waardig systematische precisie en geadresseerde van de door de Com-

it ontwikkelingen goed in kaart. Het is bewijst daarmee met name de natio- missie eventueel vast te stellen terug- f
een boek dat niet zou mogen ontbre- nale rechterlijke macht, voor wie dit vorderingsbeschikking en aIle ver-
ken in de bibliotheken van onze na- toch een moeilijk rechtsgebied moet wikkelingen die zich rond deze the-
tionale administratieve en civiele zijn, een grote (informatieve) dienst. rna's kunnen voordoen, aan de or-
rechtscolleges, van de overheden die N a een inleiding waarin de onder- deY Hoofdstuk 5 behandelt de pri-
met het steunbijltje hakken en de zoeksmethodiek op heldere wijze vate handhavingsmogelijkheden ge-
advocatuur die zich meer en meer op wordt uiteengezet en afgebakend, zien vanuit het EG-recht. Dit
dit type gespecialiseerde praktijk wordt in hoofdstuk 2 uitvoerig be- hoofdstuk concentreert zich op het
lijkt te richten. Het zijn immers handeld wanneer met artikel81 lid 1 rechtsgevolg van de rechtstreekse
vooral de nationale rechters die met EG-V strijdige staatssteun van het werking van artikel 88 lid 3 EG-V.
situaties van onrechtmatig verleende predikaat 'onrechtmatige staats- Ook in dit hoofdstuk komt zowel de
steun zullen worden geconfron- steun' dient te worden voorzien. Dat rol van de communautaire rechter
teerd. Steunverlening, althans het is natuurlijk een essentiele vraag als die van de nationale rechter uit-
toezicht daarop, behoort niet tot het voor het verdere verloop van het voerig aan de orde. De complexiteit
taken- en bevoegdhedenpakket van onderzoek, dat immers tot dit type van de taak van de rechterlijke macht
de Nederlandse mededingingsauto- steun is beperkt. 20 vindt men in dit in dezen wordt gemotiveerd onder-
riteit, NMa, of enig andere nationale hoofdstuk 2 een mooi checklijstje streept en uitleg wordt gegeven aan
onafhankelijke toezichthouder/ (op p. 61 en 62) van steunmaatrege- de diverse ter beschikking staande
2BO. Het ministeriele centrale len, die het predikaat 'onrechtmatig' (potentieel zaakoplossende) instru-, coordinatiepunt staatssteun, dat in verdienen. Hoofdstuk 3 behandelt menten, die een samenwerking tus-
Den Haag is ingericht om een en de algemene aspecten van handha- sen de nationale rechter en de Com-
ander in goede banen te leiden en ving van EG-recht in situaties van
'Brussels-proof' te maken, is afhan- onrechtmatige steun, Daarbij komen
kelijk van de meldingen van voorge- vragen aan de orde als de plaats van -nomen steun uit de steunverlenende het EG-steunrecht in de cornmu- 10. Bijvoorbeeld omdat de steun simpelweg door de

nationale, regionale of lagere over- nautaire orde, welke van die bepalin- betrokken lidstaat werd verzwegen, de lidstaat

heden, en ook in ons land leert de gen hebben zgn. rechtstreekse wer- (naar achteraf blijkt ten onrechte) van mening

ervaring dat met aIle daarvoor in king, wat is de taakverdeling in het
was dat er geen sprake was van steunverlening of
wanneer men ten onrechte van mening was dar

aanmerking komende gevallen ook handhavingsproces tussen de Euro- de steun onder een groepsvrijstellingsverorde-
daadwerkelijk in Den Haag ter coor- pese Commissie, de lidstaten, de ning zou zijn vrijgesteld.

dinatie worden opgebiecht. steunverlenende organen binnen die 11. Artikel 5 EG-Verdrag.

Het boek van Adriaanse kent als lidstaten, de Europese en de nationa- 12. Zie overigens het recente artikel van de hand van

centrale onderzoeksvraag: Ie rechterlijke macht, Ook behandelt
Europees raadsheer prof. mr. C.W.A. Timmer-
mans, 'Is her subsidiariteitsbeginsel vatbaar voor

Adriaanse hier de invloed van het in rechterlijke controle?' in SEW 2007, p. 224-230,
'Wat zijn de private handhavings- het EG-Verdrag voorkomende zgn. met een voorzichtig positieve beantwoording

mogelijkheden in situaties van (be- 'subsidiariteitsbeginsel"! en beant- van die vraag door die auteur.

weerdelijk) onrechtmatige staats- woordt de vraag of daar iiberhaupt 13.Zie in Nederland bijvoorbeeld de terugvorde-

steun (in Nederland), in aanvulling wel een rechterlijke toetsing op kan
ringsperikelen naar nationaal bestuursrecht in de

t zaak Perm-o-Feed/Minister van LNV, ABRv$
op of als alternatief voor publieke worden losgelaten met: 'Rechterlijke 11 januari 2006, m.n, ].R. van Angeren in Markt

toetsing van het subsidiariteitsbegin- en Mededinging 2006-3, p. 93-96.
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missie biedt. 14 Ook de mogelijkheid
voor de nationale rechter om preju
diciele vragen te stellen aan het Hof
van Justitie te Luxemburg'" wordt
behandeld. Het is met name in dit
hoofdstuk dat ook de verwikkelin
gen rond en de nadelige gevolgen
van onrechtmatige steun in de vorm
van belastingmaatregelen aan de
orde komen. Dat soort maatregelen
is immers veelallastig als steunmaat
regel te identificeren, en de ervaring
leert dat sommige lidstaten zeer
creatief zijn in het vinden en optui
gen van ondoorzichtige belasting
steun.l" Het laatste inhoudelijke
hoofdstuk 6 behandelt ten slotte de
private handhavingsmogelijkheden
naar N ederlands recht. Daarin pas
seert allereerst het begrip steunverle
ning naar Nederlands recht de revue.
Het begrip subsidie wordt in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) beschreven en opnieuw komt
het begrip fiscale staatssteun langs.
Vervolgens behandelt Adriaanse de
verschillende vormen van admini
stratiefrechtelijke en civielrechtelijke
rechtsbescherming in samenhang
met de vraag wie bij welke rechter
terecht kan en waarvoor. Het is
vooral dit hoofdstuk dat dit boek
van grote waarde maakt voor de N e
derlandse rechtspraktijk. Het is ver
reweg het langste hoofdstuk in het
boek, maar het geeft een uitvoerige
en goed gedocumenteerde beschrij
ving van de spanning tussen ener
zijds de Europese rechtspraktijk op
het terrein van steunmaatregelen en
anderzijds de niet erg transparante
doorwerking daarvan naar ons na
tionale recht, Tot slot geeft hoofd
stuk 7 een samenvatting en een kort
overzicht van de in de diverse

-14.Zulks mede aan de hand van de bekendmaking
van de Commissie betreffende de samenwerking
tussen nationale rechterlijke instanties en de
Commissie op het gebied van steunmaatregelen
van de staten, PbEG 1995, C 312/8.

15.0p grond van artikel234 EG-V.
16.Vgl. ook de rriededeling van de Commissie over

de toepassing van de regels betreffende steun
maatregelen van de staten op maatregelen op het
gebied van de directe belastingen op onderne
mingen van 10 december 1998, PbEG 1998, C
384/3.

17.Zie hiervoor de verantwoording van de auteur
over hoofdstuk 5 op p. 10.

18.Stb. 2004,220.
19. Naar opgave van de auteur per 1 november 2005.
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hoofdstukken bereikte conclusies.
Ook geeft Adriaanse in dit hoofd
stuk enkele slotbeschouwingen over
de samenhang tussen publieke en
private handhaving en oppert hij een
tiental voorstellen met betrekking
tot hoe een aantal zaken beter zou
kunnen worden geregeld, zowel in
communautair als in nationaal op
zicht. 20 bepleit hij als voorstel nr. 4
(op p. 337) een van de lidstaten onaf
hankelijke instantie, die verantwoor
delijk zou kunnen worden gemaakt
voor de behoorlijke afwikkeling van
de terugvorderingsbeschikkingen
van de Commissie en de naleving
van die terugvordering gelast bij na
tionale vonnissen. Uit het verloop
van het boek komt duidelijk naar
voren dat Adriaanse in weerwil van
de nieuwe procedurele instrumen
ten, die de Commissie tot haar be
schikking heeft gekregen en het elan
van de laatste drie eurocommissaris
sen op dit terrein ten spijt, nog
steeds niet erg positief is gestemd als
het aankomt op de effectiviteit van
de publieke handhaving door de
Commissie:

'Gezien de beperkte bevoegdheden
van de Commissie om op te treden
tegen onrechtmatige staatssteun, de
omslachtige en vaak complexe uit
voering van terugvorderingsbe
schikkingen op nationaal niveau en
ook de doorgaans langdurige proce
dures die nodig zijn om tot een sane
tie voor een nalatige lidstaat te ko
men, moet worden geconcludeerd
dat in situaties van onrechtmatige
staatssteun de handhavingsmogelijk
heden voor de Commissie verre van
effectief zijn.' (zie p. 174, in fine)

Adriaanse is uiteindelijk ook niet erg
positief gestemd in zijn verwachtin
gen met betrekking tot het tot verde
re bloei komen van private handha
ving als een daardwerkelijk alterna
tief voor die publieke handhaving.
Hij ziet deze private handhaving
voornamelijk als mogelijke aanvul
ling van de publieke handhaving, en
als zodanig als een wezenlijk onder
deel van wat hij noemt de 'dual vigi
lance', die ertoe zou moeten leiden
dat onrechtmatige steunmaatregelen
het concurrentiele levelplayingfield
niet onnodig verstoren.

Het boek geeft voorts, zoals mocht
worden verwacht, naast een korte
Engelstalige summary een overzicht
van de aangehaalde documenten van
de communautaire instellingen
(voornamelijk verordeningen,
groepsvrijstellingen, beleidsdocu
menten en bekendmakingen van de
Raad resp. de Commissie op staats
steungebied), een lijst van aangehaal
de officielepublicaties in Nederland
(Kamerstukken en relevante wetge
ving), een literatuuroverzicht, een
uitvoerige en zeer overzichtelijke
lijst met communautaire en nationa
Ie rechtsspraak en een trefwoorden
register.

Tot slot toch zou ik nog een enkele
kanttekening willen plaatsen bij dit
door mij overigens zeer gewaardeer
de stuk werk, ook al is het wellicht 1
wat flauw met betrekking tot een
boek van deze hoge kwaliteit:
(i) In een boek van deze omvang zou
het nuttig zijn geweest wanneer de
auteur wat langer zou hebben stilge
staan bij de mogelijkheden van con
currenten tot het nemen van rechts
maatregelen (bij Hof of Gerecht) te
gen door de Commissie (beweerde
lijk ten onrechte) toegelaten steun
maatregelen. Ook de Commissie
kan zich immers in haar beoordeling
vergissen, daartoe wellicht verleid
door de steunverlenende aanmelden
de lidstaat en de begunstigde onder
neming. Door regen dit soort be
schikkingen op te komen, helpen de
concurrenten immers bij de vaststel
ling van wat rechtens is, en dient
men ook dit type rechtsvordering als
een vorm van private handhaving te
bezien. Er is genoeg communautaire
rechtspraak om een paragraaf aan dit
onderwerp te wijden.V
(ii) De structuur van de hoofdstuk
ken 5 en 6 wordt enigszins beinvloed
door het feit dat we in Nederland
inmiddels sedert 1 september 2004
de Wet rechtstreeks beroep'" heb
ben. Het manuscript is ruim na de
invoeringsdatum van die wet
afgesloten'", zodat behandeling van
de rechtsgevolgen van de invoering
daarvan minst genomen hadden die
nen te worden behandeld.
(iii) In hoofdstuk 6, onderdeel13 (op
P: 283-284), staat een nuttig lijstje
van wat derde-belanghebbenden
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(concurrenten dus) zoal aan vorde
ringen bij de civiele rechter kunnen
instellen tegen de overheid die ten
onrechte steun heeft verleend. Ik
zou het mooi hebben gevonden
wanneer Adriaanse ook nog een ver
gelijkbaar lijstie zou hebben uitge
werkt ten behoeve van de concur
rent-belanghebbende. Deels zullen
dat wellicht dezelfde vorderingen
zijn als die in het eerdergenoemde
lijstje, maar deels wellicht ook niet
(zie ook hierna sub v).
(iv) Aan de overigens door mij nut
tig gevonden en van harte onder
steunde suggestie van Adriaanse om
een van de lidstaten onafhankelijke
instantie in het leven te roepen, die
toeziet op de naleving van de terug
vorderingsbeschikkingen van de
Commissie zou wellicht, voorlopig
bij gebreke van een dergelijke in
stantie, in Nederland een rol kunnen
worden toebedeeld aan de NMa. 20
zou aan de NMa de toetsing van
niet-cornmunautair maar wel natio
naal relevante steunverlening kun
nen worden toevertrouwd. Dit zou
als mogelijkheid best wat verder uit
gewerkt hebben mogen worden.i"
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(v) In onderdeel18 van hoofdstuk 4
is de terugvorderingsactie bij de na
tionale rechter aan de orde, Een aan
tal mogelijkheden wordt behandeld.
Daar zou ik eventueel nog een ana
lyse bij hebben verwacht van de mo
gelijkheid voor een concurrent van
de begunstigde om (bijvoorbeeld in
kort geding) van zijn concurrent
begunstigde te eisen dat die de ten
onrechte genoten steun met spoed
en onverwijld terugbetaalt.i' Im
mers, terugvorderingsprocedures
zijn ingewikkeld en duren lang. Al
die tijd profiteert de begunstigde van
de onrechtmatige steunverlening, en
daarmee van een concurrentieel
voordeel (al was het maar door de
relatieve verlaging van zijn kost
prijs). Ook kan het zijn dat de be
gunstigde kunstmatig in de markt
wordt gehouden door een onrecht
matige kapitaalsinjectie door een
overheidsinstelling, in strijd met het
zgn. 'private investor's principle' (de
PTP) zoals door het Hof in zijn juris
prudentie duidelijk heeft gemaakt.22

Wellicht heeft Adriaanse dit onder
werp nader beoogd te behandelen in

onderdeel 7.6 van hoofdstuk 5, maar
helemaal zeker is dat niet.

Al met al, en zonder dat bovenstaan
de kleinere kanttekeningen ook
maar enigszins beogen afbreuk te
doen aan de kwaliteit van dit boek
(integendeel, het kunnen eventueel
suggesties zijn voor een volgende
druk), vormt de dissertatie van
Adriaanse een welkome toevoeging
aan de literatuur op het terrein van
de Europese en nationale regels be
treffende steunmaatregelen en de
wijze waarop de private handhaving
daarvan gestalte zou dienen te krij
gen.

F.O. W. Vogelaar
Amsterdam, september 2007

1-20. Een lacune in ons nationale rechtsstelsel kwam
onder andere aan het licht in de zaakfBoontje
c.s.lNMa, MEDED 05/396 WILD, L]N AV7339
m.n. W.W. Geurtsen in Markt en Mededinging
2006-4,p.122-126.

21. Zie ook mijn opmerking in (iii).
22. Vgl. de gevoegde zaken 296/82 en 318/82

Leeuwarder Papierfabriek,]ur. 1985, p. 809.
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