
Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & 
Staatssteun

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 11
e

nieuwsbrief van de subsectie 

Aanbestedingsrecht van de praktijkgroep Bouw- & 

aanbestedingsrecht en de praktijkgroep Mededingingsrecht. Met 

deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden 

van de juridische ontwikkelingen en in het oog springende 

vraagstukken die wij in onze praktijk tegenkomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die 

van pas kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Liesbeth Haverkort (liesbeth.haverkort@kienhuishoving.nl) of met mr. Edwin 

Schotanus (edwin.schotanus@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze praktijkgroepen, 

dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder ‘Diensten’, ‘Bouw-

& aanbestedingsrecht’ of ‘Mededingingsrecht’. Onder de button ‘Nieuwsbrieven’ bij de beide 

praktijkgroepen treft u ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Studiemiddagen Actualiteiten aanbestedingsrecht

-       Actualiteiten aanbestedingsrecht voor overheden / opdrachtgevers

-       Actualiteiten aanbestedingsrecht voor aannemers / projectontwikkelaars

-       Actualiteiten aanbestedingsrecht inschrijvers buiten de bouwsector

Aanbestedingsrecht

-      Europees arrest inzake Noord-Hollandse koffiebonenaanbesteding

-      Wetsvoorstel NErpe aangenomen door Eerste Kamer

-      Beroep op aanbestedings- en staatssteunregels komt overheden niet altijd toe

Mededingingsrecht

-      Rechtbank Rotterdam tikt NMa op de vingers in thuiszorgzaken

Staatssteun

-    Rapportageplicht voor gemeenten in geval van DAEB steun aan woningcorporaties

-    EC kondigt modernisering staatssteunpakket aan

-    DAEB de minimis Verordening aangenomen door EC
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STUDIEMIDDAGEN ACTUALITEITEN AANBESTEDINGSRECHT

Jaarlijks organiseert de subsectie Aanbestedingsrecht van KienhuisHoving studiemiddagen 

“Actualiteiten aanbestedingsrecht”. In nieuwsbrief nr. 10 kondigden wij u deze studiemiddagen 

reeds aan. 

Op maandag 11 juni 2012 organiseren wij de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht 

voor overheden / opdrachtgevers (programma en locatie).

Op donderdag 14 juni 2012 organiseren wij de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht 

voor aannemers / projectontwikkelaars (programma en locatie).

Op maandag 18 juni 2012 organiseren wij de studiemiddag Actualiteiten aanbestedingsrecht 

voor inschrijvers op aanbestedingen buiten de bouwsector (programma en locatie).

Tijdens het plenaire deel zullen Antoine Broesterhuizen en Manfred Fokkema een algemene 

inleiding geven over met name de nieuwe (concept) Europese aanbestedingsrichtlijnen. Ook zal 

vast een doorkijk worden gegeven naar de workshop die zal gaan over de Aanbestedingswet 

en de positie van het MKB. 

De voorstellen voor de nieuwe richtlijnen bevatten veel interessante thema’s, zoals het 

vervallen van het onderscheid IIA- en IIB-diensten en de introductie van een nieuwe 

uitzondering voor “sociale diensten”, de introductie van een aanbestedingspaspoort, het kunnen 

volstaan met één vooraankondiging van alle opdrachten voor het komende jaar (voor lagere 

aanbestedende diensten), ruimere toepassingsmogelijkheden van de 

onderhandelingsprocedure en concurrentiegerichte dialoog (bijvoorbeeld bij aanbesteden van 

design- en constructopdrachten) en gewijzigde definities die voor 

gebiedsontwikkelingsprojecten van belang zijn. Kortom: genoeg reden om u bij te laten praten. 

Wij zullen per studiemiddag c.q. doelgroep focussen op de meest ingrijpende en relevante 

wijzigingen.

Na een korte pauze vervolgen Antoine Broesterhuizen, Liesbeth Haverkort, Arjan ter Mors en 

Joost van de Wetering het inhoudelijke programma met twee workshops over enerzijds 

voorkennis, belangenverstrengeling en level playing field en anderzijds de praktische implicaties 

van de Aanbestedingswet. Beide workshops worden twee keer gegeven zodat u beide 

workshops kunt bijwonen. Het onderwerp van de tweede workshop hebben wij, gezien het niet 

controversieel verklaren van het wetsvoorstel Aanbestedingswet en de recente verwachting dat 

de Aanbestedingswet per 1 januari 2013 in werking zal treden, ten opzichte van hetgeen wij 

eerder aankondigden, aangepast. Het thema geschiktheidseisen komt in dit verband overigens 

wel aan bod. 

Inschrijving

Inschrijving kan plaatsvinden bij voorkeur door gebruikmaking van de digitale 

aanmeldingsformulieren:

- aanmeldingsformulier voor overheden / opdrachtgevers (maandag 11 juni 2012)

- aanmeldingsformulier voor aannemers / projectontwikkelaars (donderdag 14 juni 2012)

- aanmeldingsformulier inschrijvers buiten de bouwsector (maandag 18 juni 2012)

Aan deelname aan de studiemiddag zijn geen kosten van verbonden.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER

Studiemiddag               : 11 juni / 14 juni / 18 juni (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam : ……………………………………………………………m/v

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………..….

Afdeling/Dienst : ……………………………………………………………..….

Postbus/Adres : ……………………………………………………………..….

Postcode/Plaats : ……………………………………………………………..….

Telefoon : ……………………………………………………………..….

E-mailadres ! :..……………………………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANBESTEDINGSRECHT

Europees arrest inzake Noord-Hollandse koffiebonenaanbesteding

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) heeft arrest gewezen (10 mei 2012, zaak C-

368/10) in de inbreukprocedure die de Europese Commissie was gestart tegen de lidstaat 

Nederland betreffende de aanbesteding van de provincie Noord Holland (“Provincie”) voor de 

levering en het beheer van koffieautomaten. De Commissie zond Nederland op 15 mei 2009 

een aanmaningsbrief waarin de Commissie stelde dat de Provincie in strijd handelde met de 

Europese aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG) (“Richtlijn”) vanwege: (i) het verplicht stellen van 

de keurmerken Max Havelaar en EKO; (ii) het gebruik van deze keurmerken als 

gunningscriterium en (iii) het hanteren van geschiktheidseisen (inzake technische bekwaamheid 

en beroepsbekwaamheid) die niet binnen het in de Richtlijn vastgestelde stelsel vallen.

Het Hof heeft geoordeeld dat de aanbesteding van de Provincie op bepaalde punten 

onverenigbaar is met de Richtlijn. Allereerst wijst het Hof erop dat de Provincie niet voor het 

eerst bij nota van inlichtingen had mogen verduidelijken dat met de vereiste keurmerken Max 

Havelaar en EKO mede was bedoeld “gelijkwaardige kenmerken”. Deze verduidelijking kan niet 

als “nadere inlichting” in de zin van artikel 39 lid 2 Richtlijn worden beschouwd. Langs de weg 

van de nota van inlichtingen mag niet de betekenis worden gewijzigd van de belangrijkste 

voorwaarden van de opdracht - waaronder de technische specificaties en de gunningscriteria -

zoals die ook in het bestek zijn geformuleerd en waarop de belanghebbende marktdeelnemers 

zich rechtmatig hebben gebaseerd voor hun beslissing, een offerte in te dienen of daarvan juist 

af te zien, aldus het Hof. Genoemde verduidelijking wordt daarom niet in aanmerking genomen.

Verder stelt het Hof ten aanzien van technische specificaties vast dat aanbestedende diensten 

voor de vereisten inzake milieukenmerken gebruik mogen maken van de gedetailleerde 

specificaties van een milieukeur, maar niet van een milieukeur (in casu het EKO-keurmerk) als 

zodanig (artikel 23 lid 3 sub b jo. lid 6 Richtlijn). Het Hof vindt dit geen overdreven formalisme 

maar noemt dit juist onmisbaar opdat potentiële inschrijvers zich kunnen baseren op één 

officieel document, afkomstig van de aanbestedende dienst zelf. Daarnaast moet “elk ander 

passend bewijsmiddel” in dit verband worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de 

fabrikant of een testverslag van een erkende organisatie. 
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Ten aanzien van gunningscriteria brengt het Hof in herinnering dat deze verband moeten 

houden met het voorwerp van de opdracht en dat deze, vanwege de beginselen van gelijke 

behandeling, non-discriminatie en transparantie, objectief moeten zijn. Aanbestedende diensten 

mogen op grond van artikel 53 Richtlijn ook kiezen voor gunningscriteria die zijn gebaseerd op 

sociale overwegingen, die betrekking hebben op de gebruikers of de begunstigden van de 

werken, leveringen of diensten welke het voorwerp van de opdracht zijn, maar ook op andere 

personen. Het is niet vereist dat een gunningscriterium een kenmerkende eigenschap van het 

product zelf betreft. Vanuit deze optiek mogen de uitgangspunten van de keurmerken EKO en 

Max Havelaar in de beschouwing worden betrokken. Dit betreft namelijk milieukenmerken en 

sociale kenmerken, passend in het kader van artikel 53 lid 1 sub a Richtlijn. De Provincie mocht 

dus eisen dat een product een fairtradeproduct moet zijn. Dit neemt niet weg dat het door de 

Provincie gebruikte subcriterium onverenigbaar is met de Richtlijn omdat de Provincie niet de 

uitgangspunten van de keurmerken opsomde en niet bepaalde dat het bewijs dat een product 

aan die criteria voldeed met elk ander passend bewijsmiddel kon worden geleverd.

Ten slotte oordeelt het Hof dat het stellen van de eis dat inschrijvers zich moeten houden aan 

de “criteria van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, onder meer 

door bij te dragen tot het duurzamer maken van de koffiemarkt en een milieutechnisch, sociaal 

en economisch verantwoorden koffieproductie, niet voldoet aan de in artikel 2 Richtlijn 

neergelegde transparantieverplichting en een ongeoorloofde minimumeis inzake technische 

bekwaamheid betreft (artikel 44 lid 2 en 48 Richtlijn). Genoemde minimumeis kan niet worden 

gebracht binnen in artikel 48 Richtlijn opgenomen uitputtende opsomming van de factoren aan 

de hand waarvan technische en beroepsbekwaamheid kan worden beoordeeld. De term 

“kwaliteit” moet in de context van artikel 48 Richtlijn worden geacht te wijzen op de technische 

kwaliteit van de verrichtingen of leveringen van vergelijkbare aard als de verrichtingen of 

leveringen die het voorwerp van de betrokken opdracht zijn. De geformuleerde minimumeis 

treedt hier buiten.

Kortom: er is best ruimte om sociale en duurzaamheidscriteria te stellen in aanbestedingen. Dit 

moet dan wel op de in de Richtlijn voorgeschreven en (aldus) transparante wijze gebeuren.

Wetsvoorstel NErpe aangenomen door Eerste Kamer

Op 22 mei 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet Naleving Europese regelgeving publieke 

entiteiten (“NErpe”) (wetsvoorstel 32 157) aangenomen. Deze wet zal naar verwachting per 1 

juli aanstaande in werking treden. De wet NErpe geeft de centrale overheid een aantal nieuwe 

instrumenten om de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten 

(aanbestedende diensten ex Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn 2004/17/EG) te bevorderen. 

Publieke entiteiten hebben een eigen verantwoordelijk voor het naleven van Europese 

regelgeving. De Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie houden de 

lidstaat Nederland evenwel verantwoordelijk indien publieke entiteiten het Europese recht niet 

naleven (zie bijvoorbeeld het artikel in deze nieuwsbrief over het Europese arrest inzake de 

Noord-Hollandse koffiebonenaanbesteding). De Wet NErpe voorziet in extra 

toezichtinstrumenten om de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten te 

verzekeren.

Op grond van de Wet NErpe kunnen ministers in uitzonderlijke gevallen bijzondere 

aanwijzingen geven aan publieke entiteiten. De verantwoordelijke minister kan een aanwijzing 

geven wanneer de publieke entiteit niet of niet naar behoren voldoet aan de rechtsplicht die zij 

op grond van Europese regelgeving heeft. Ook kan een aanwijzing worden gegeven wanneer 

een publieke entiteit haar verantwoordelijk ten aanzien van de rechtmatige en doelmatige 
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besteding van een Europese subsidie verzuimt of dreigt te verzuimen. Dit geldt ook ten aanzien 

van de wijze van beheer, controle of toezicht met betrekking tot een Europese subsidie. 

In de aanwijzing wordt een termijn vermeld waarbinnen de aanwijzing moet worden opgevolgd. 

Indien de termijn is verstreken zonder dat de aanwijzing is opgevolgd, kan de minister er in 

voorzien dat alsnog wordt voldaan aan de rechtsplicht of dat het verzuim wordt hersteld of 

voorkomen (het “sluitstuk”). Uit de wet blijkt dat de minister dit zowel kan doen door het 

verrichten van publieke of private rechtshandelingen als door het verrichten van feitelijke 

handelingen. Blijkens de Parlementaire Geschiedenis (Tweede Kamer 2009-2010, 32 157, nr. 

3, p. 24) kan de minister een besluit van een publieke entiteit intrekken dat in strijd met 

Europese regelgeving is genomen of kan de minister alsnog een besluit nemen dat de publieke 

entiteit tot dan toe weigerde te nemen. Verder is in de Parlementaire Geschiedenis, met 

verwijzing naar HJEU 18 juli 2007, zaak C-503/04 (Commissie/Duitsland) overwogen dat de 

Europese Commissie kan vorderen dat een lidstaat een overeenkomst beëindigt die in strijd 

met de aanbestedingsregels is gesloten. De lidstaat kan dan niet volstaan met de vaststelling 

dat de gevolgen van een ten onrechte niet aanbestede overeenkomst langs de weg van 

schadevergoeding wordt geredresseerd. De Wet NErpe gaat er vanuit dat de minister in een 

dergelijk geval de overeenkomst namens de publieke entiteit kan beëindigen. 

Voorts bepaalt de wet NErpe dat wanneer Nederland door (een instelling van) de Europese 

Unie aansprakelijk wordt gesteld voor het niet naleven van Europese verplichtingen door 

toedoen van een publieke entiteit, de verantwoordelijke minister de boete of de dwangsom kan 

verhalen op de betreffende entiteit. 

Beroep op aanbestedings- en staatssteunregels komt overheden niet altijd toe

Het Hof Leeuwarden heeft arrest gewezen (15 mei 2012, LJN: BW6167) in het kort geding in 

hoger beroep in de zaak Montagne. In nieuwsbrief nr. 6 van 2011 bespraken wij al de uitspraak 

in eerste aanleg van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen. De zaak heeft 

betrekking op de ontwikkeling van de Sennema-locatie te Winsum, waarbij de betrokken 

projectontwikkelaar nakoming verlangde van de samenwerkingsovereenkomst die zij met de 

gemeente Winsum had gesloten. De gemeente voerde aan dat zij die overeenkomst niet hoefde 

na te komen vanwege strijd met de regelgeving op het gebied van aanbestedingsrecht en 

staatssteun. 

Ten aanzien van het aanbestedingsrecht overweegt het Hof allereerst, in lijn met vaste 

jurisprudentie, dat het enkel aanmerken van een contract als een aanbestedingsplichtige 

‘overheidsopdracht voor werken’ niet de conclusie rechtvaardigt dat de overeenkomst daarmee 

(ver)nietig(baar) of anderszins onverbindend is. Weliswaar biedt de Wet implementatie 

rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) mogelijkheden tot vernietiging, maar deze 

wet, daargelaten de vraag of de gemeente daarop een beroep kan doen, is niet van toepassing 

nu de overeenkomst is gesloten voor 20 december 2009. Daarnaast overweegt het Hof dat het 

in de rede ligt om aan te nemen dat de van toepassing zijnde Rechtsbeschermingsrichtlijn niet 

is geschreven ter bescherming van aanbestedende diensten. Het Hof verwacht dat de 

bodemrechter zal oordelen dat de gemeente zich niet op grond van strijd met het 

aanbestedingsrecht kan bevrijden van haar contractuele verplichtingen. Gelet hierop wordt in 

het midden gelaten of de gesloten overeenkomst kwalificeert als overheidsopdracht.

Waar de rechter in eerste aanleg nog oordeelde dat de overeenkomst onrechtmatige 

staatssteun bevatte en daarom nietig was, komt het Hof nu tot een ander oordeel. Het Hof 

erkent dat genoegzaam vaststaat dat er sprake zou zijn van het verlenen van een niet-
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marktconform voordeel door de gemeente aan de projectontwikkelaar. Vervolgens overweegt 

het Hof echter dat er meer voor nodig is om een maatregel als staatssteun te kwalificeren in de 

zin van artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(“VWEU”). De steunmaatregel moet namelijk ook de tussenstaatse handel ongunstig 

beïnvloeden en de mededinging (dreigen te) vervalsen. Nu de gemeente niet had onderbouwd 

dat ook aan die twee voorwaarden was voldaan, acht het Hof zich niet in staat om vast te 

stellen dat sprake is van een steunmaatregel die had moeten worden aangemeld bij de 

Europese Commissie. 

Voor de goede orde: het betreft hier een uitspraak in kort geding. Er loopt nog een 

bodemprocedure bij de rechtbank Groningen in deze kwestie. Wordt dus zeer waarschijnlijk 

vervolgd.

MEDEDINGINGSRECHT

Rechtbank Rotterdam tikt NMa op de vingers in thuiszorgzaken

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs de beroepen gegrond verklaard van vijf zorginstellingen 

tegen de besluiten van de NMa in een tweetal zaken in de thuiszorgsector in respectievelijk de 

zorgkantoorregio’s ’t Gooi en Kennemerland (LJN: BW1335 en LJN: BW1327). De NMa had 

boetes opgelegd, variërend van circa € 600.000 tot € 4.000.000, omdat de NMa van oordeel 

was dat de betrokken zorginstellingen markt- en productieverdelingsafspraken zouden hebben 

gemaakt, kort nadat marktwerking in de sector was geïntroduceerd door de herziening van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (“AWBZ”).

Volgens de zorginstellingen had de NMa echter onvoldoende onderzoek verricht naar de 

specifieke kenmerken van de markt, zoals de rol van de zorgkantoren, de bekostigingsmethode 

van AWBZ-zorg door middel van het garantiebudget en de daadwerkelijke groeiruimte voor 

mogelijkheden tot concurrentie tussen partijen. Daardoor had de NMa niet goed kunnen 

beoordelen of de vermeende afspraken wel geschikt waren om de mededinging te beperken, 

aldus de zorginstellingen. De bezwaaradviescommissie had de NMa reeds geadviseerd om op 

dit punt nader marktonderzoek te verrichten. De NMa volgde dat advies niet op en verlaagde de 

boetes slechts met een fractie. De Rechtbank Rotterdam oordeelt nu alsnog dat de NMa geen 

boetes had kunnen opleggen zonder verder onderzoek te doen naar de specifieke 

marktomstandigheden. Inmiddels heeft de NMa aangegeven niet in beroep te gaan tegen de 

uitspraken van de rechtbank. De NMa heeft aangegeven met een nieuw gemotiveerd besluit te 

zullen komen.

STAATSSTEUN

Rapportageplicht voor gemeenten in geval van DAEB steun aan woningcorporaties

Het Ministerie van BZK heeft bij brief van 24 april 2012 alle Nederlandse gemeenten 

aangeschreven met de vraag om te rapporteren over alle voordelen die in het jaar 2011 zijn 

verleend aan woningcorporaties. Europa Decentraal ondersteunt het Ministerie in dezen door 

als meldpunt te fungeren. Vanwege de beschikking van de Europese Commissie 

(“Commissie”) van 15 december 2009 mogen woningcorporaties slechts steun van de 

overheid ontvangen voor zover die steun bestemd is voor hun sociale huisvestingstaak. Deze 

sociale huisvestingstaak is door de Commissie in de genoemde beschikking nader 

gedefinieerd. Als woningcorporaties voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden (geldend 

op basis van tijdelijke besluitvorming, maar ook nog vast te leggen in de gewijzigde Woningwet) 

dan zal dergelijke steun worden aangemerkt als compensatie voor een dienst van algemeen 
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economisch belang (“DAEB”) en hoeft die steun niet te worden aangemeld bij de Commissie. 

Met behulp van de in de brief van 24 april 2012 gevraagde informatie wil het Ministerie van BZK 

(klaarblijkelijk) invulling geven aan de verplichting van Nederland om jaarlijks aan de Commissie 

te rapporteren over de steun die in dit kader is verleend. 

EC kondigt modernisering staatssteunpakket aan

De Commissie heeft op 8 mei 2012 een hervormingspakket aangekondigd op het gebied van 

staatssteun. Dit hervormingspakket is met name ingegeven door de zogenaamde Europa 2020 

strategie waarbij de Commissie in het komende decennium streeft naar een slimme, duurzame 

en inclusieve Europese economie. Op het gebied van staatssteun wil de Commissie dit als volgt 

bereiken. Allereerst wil zij gemeenschappelijke staatssteunbeginselen vastleggen die moeten 

worden toegepast op alle soorten steunmaatregelen en sectoren. In dat verband wil de 

Commissie ook haar verschillende richtsnoeren op deze gebieden herzien. Ten tweede wil de 

Commissie krachtiger toezicht kunnen houden door prioriteiten te stellen en met name die 

maatregelen aan een diepgaander onderzoek te onderwerpen die de grootste impact hebben 

op de interne markt van de EU. In dat kader wil de Commissie mogelijk de algemene de minimis 

verordening herzien, om na te gaan of de drempels die in die verordening zijn vastgesteld nog 

wel corresponderen met de huidige economische situatie. Ook overweegt de Commissie om 

meer bevoegdheden naar zich toe te trekken en meer steuncategorieën vrij te stellen van een 

voorafgaande aanmeldingsplicht. Voorts zal de algemene groepsvrijstellingsverordening in 

ieder geval worden herzien en mogelijk ook worden verruimd. De Commissie wijst er expliciet 

op dat de lidstaten hierdoor een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij de handhaving van een 

juiste toepassing van de staatssteunregels. Ten derde wil de Commissie haar regelgeving op 

het gebied van staatssteun stroomlijnen en haar besluitvormingsprocessen efficiënter en sneller 

maken. Dit hoopt zij te bereiken door respectievelijk een verduidelijking van het begrip 

“staatssteun” als zodanig en een modernisering van de procedureverordening. Er staat dus het 

nodige te gebeuren op het gebied van staatssteunregelgeving in de komende jaren en het is te 

hopen dat de genoemde doelstellingen van de Commissie - al is het maar gedeeltelijk - met 

deze moderniseringsslag worden bereikt.

DAEB de minimis Verordening aangenomen door EC

In nieuwsbrief nr. 7 en nieuwsbrief nr. 9 maakten wij reeds melding van het nieuwe pakket aan 

maatregelen van de Commissie op het gebied van compensatie voor DAEB’s, waarvan een 

groot deel reeds in januari 2012 in werking is getreden. De Commissie heeft nu ook het laatste 

instrument uit dit pakket aangenomen: de DAEB de minimis Verordening (EU) Nr. 360/2012. Op 

grond van de reeds bestaande de minimis verordening kunnen ondernemingen maximaal € 

200.00 per drie jaar aan steun ontvangen, zonder dat sprake is van staatssteun in de zin van 

artikel 107 lid 1 VWEU die moet worden aangemeld bij de Commissie. De DAEB de minimis

verordening past een soortgelijke systematiek toe als het gaat om de compensatie ten behoeve 

van de uitvoering van een DAEB.

Dergelijke compensatie is vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding als er maximaal € 

500.000 aan steun aan de betrokken onderneming wordt verleend over een periode van drie 

jaar. Het moet gaan om transparante steunmaatregelen, dat wil zeggen, een maatregel waarbij 

het voordeel reeds op voorhand precies kan worden berekend. Bijdragen die hoger zijn dan € 

500.000 kunnen niet voor het gedeelte tot € 500.000 onder deze verordening vallen. Voorts 

mag de steun die uit hoofde van deze verordening wordt verleend slechts onder voorwaarden 

gecombineerd worden met andere toegestane steunmaatregelen (op het gebied van 

bijvoorbeeld milieu of onderzoek en ontwikkeling). Voor deze andere steunmaatregelen gelden 

namelijk vaak zogenaamde maximale steunintenstiteiten waarbij slechts een bepaald 
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percentage van specifieke kosten in aanmerking kan komen voor vergoeding, wil er sprake zijn 

van verenigbare staatssteun. De optelsom van deze steun en de de minimis steun op grond van 

de DAEB de minimis verordening, mag er niet toe leiden dat die percentages alsnog worden 

overschreden. Cumulatie met “standaard” de minimis steun is slechts toegestaan tot het 

plafondbedrag van € 500.000. Deze nieuwe Verordening verruimt de mogelijkheden voor lokale 

overheden om steun te verlenen aan ondernemingen die belast zijn of gaan worden met een 

DAEB. Wel dienen overheden zorgvuldig om te gaan met de afbakening van de taken die zij als 

een dergelijke DAEB beschouwen.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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