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Woord vooraf

Als staatssteun is verleend in strijd met voorschriften van EG-recht en de Europese Commissie terugvordering van die steun gelast, dan dient daadwerkelijke terugvordering van de steun
plaats te vinden, en wel op basis van nationaalrechtelijke regels. Dit onderzoeksrapport is het
resultaat van rechtsvergelijkend onderzoek naar de vraag welke mechanismen verschillende
lidstaten kennen om de terugvordering te realiseren. Het vormt daarmee een voorstudie met
betrekking tot de achterliggende vragen of in Nederland nadere wetgeving terzake nodig is,
en zo ja, hoe specifiek die wetgeving zou dienen te zijn.
Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, ten behoeve van de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie, de
directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Financiën. Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van
prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven. De samenstelling van de commissie is weergegeven in Bijlage 2 bij dit rapport. De onderzoekers zijn voorzitter en leden van de commissie erkentelijk
voor hun waardevolle inbreng bij het verzamelen van informatie en voor hun commentaar bij
de aangeleverde conceptteksten.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg, aangevuld met mr. G.J. van Slooten, senior
manager bij de Groep Douane en Internationale handel van PricewaterhouseCoopers te Rotterdam. Als auteurs traden - naast Van Slooten - op mr. A.A.L. Beers, prof.mr. A.J.C. de
Moor-van Vugt, mr. J.C.A. de Poorter, en prof.mr. B.W.N. de Waard. Laatstgenoemde nam in
september 2004 de leiding van het onderzoek over van mevrouw De Moor, na haar benoeming als raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De auteurs werden ondersteund door mw.mr. K.S. de Jong, aanvankelijk in de hoedanigheid van studentassistente, later als medewerker bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de UvT. Ook
andere student-assistenten leverden een bijdrage: mw. S.M.C. Erens, mw. L. Griep en dhr. P.
Leemans. De tekstverwerking werd verzorgd door mw. B.J.M. van Laarhoven. Bij de samenvatting in het Engels was de hulp van editor mw.drs. K.F.A.M. Sijtsma-van der Kruk zeer welkom.
Van diverse correspondenten in het buitenland ontvingen wij waardevolle informatie.
Wij noemen hen hier graag. Het betreft: Prof.dr. Tony Joris, Jean Monnet Professor, Vrije
Universiteit Brussel; prof.dr. Gérard Marcou, Université Paris I Panthéon-Sorbonne; Maître
Stéphane Rodrigues, advocaat bij Lallemand & Legros,
Brussel/Parijs en ‘maître de conférences’ aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne; en
Joern Thiessen, LL.M. (NUI), verbonden aan de unit terugvordering staatssteun van het Duitse Federale Ministerie van Financiën te Berlijn (Referent für Beihilfekontrollpolitik im Bundesministerium der Finanzen).
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Bijzondere vermelding verdient de bijdrage van mr. Stéphane Rodrigues. Hij vervaardigde
een zodanig uitgewerkte reactie op onze vragenlijst met betrekking tot de situatie in Frankrijk
dat deze gehanteerd kon worden als basis voor de tekst van het onderdeel over Frankrijk.
Tenslotte willen wij onze dank uitspreken aan mw.prof.mr. L.A.J. Senden en mw.mr.
S. Janssen, beiden verbonden aan de vakgroep Europees en Internationaal recht van de
UvT, die een concept van dit rapport van commentaar hebben voorzien op basis van hun Europeesrechtelijke expertise.

Namens de onderzoekers,

B.W.N. de Waard
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Inleiding
1

Aanleiding en probleemstelling

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek
en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, op verzoek van de directie
Wetgeving van het ministerie van Justitie, de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van
het ministerie van BZK en de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van
Financiën. De reden voor de opdracht is dat de Interdepartementale Commissie Europees
Recht (ICER) mede op basis van de resultaten van dit onderzoek kan bezien of en hoe de
Nederlandse wetgeving dient te worden aangepast om het op last van de Europese Commissie terugvorderen van ten onrechte verstrekte staatssteun te vergemakkelijken.
Uit een eerdere analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen (HvJEG) concludeerde de ICER-werkgroep ‘Trends in de rechtspraak’ in
juli 2002, dat de Nederlandse wetgeving onvoldoende is toegesneden op het op last van de
Europese Commissie terugvorderen van in strijd met het EG-verdrag verstrekte staatssteun.
Volgens de ICER-werkgroep is de Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming met de
jurisprudentie van het Hof van Justitie en kan zij mede daardoor in de praktijk tot verwarring
leiden bij justitiabelen, bestuursorganen en rechters.
De probleemstelling van het onderhavige onderzoek richt zich op de volgende twee vragen:
1.

Op basis van welke regelgeving en op welke wijze wordt in andere EU-landen op last
van de Europese Commissie ten onrechte verstrekte staatssteun teruggevorderd?

2.

Biedt dit handvatten voor wetswijziging in Nederland op dit vlak in de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, dan wel
in (sector)specifieke wet- en regelgeving?

2

Aanpak en opzet rapport

Om het onderzoek goed te kunnen toespitsen, is uitgegaan van zaken die door de Commissie
en/of het Hof van Justitie zijn aangemerkt als ontoelaatbare staatssteun, zodat deze steun
moet worden teruggevorderd. Daardoor werd het mogelijk om gericht te zoeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de terugvordering c.q. het terughalen van staatssteun (in
geval van belastingvoordelen). Deze zaken werden opgespoord uit de overzichten die de
Commissie beschikbaar heeft op de website en uit de jurisprudentiedatabase van het Hof van
Justitie. Daarbij is de jurisprudentie van het Hof als uitgangspunt genomen en zijn daarbij de
bijbehorende Commissiebeschikkingen gezocht. De Commissie bleek zo een overdaad aan
beschikkingen te produceren, dat het minder vruchtbaar leek om die allemaal na te zoeken.

9

Die zaken werden globaal bekeken en oppervlakkig onderzocht op basis van het analysekader dat voor de Nederlandse situatie is ontwikkeld. De aandacht was dus met name
gericht op die aspecten die voor Nederland als problematisch worden gepercipieerd. Daarnaast zijn andere, niet in het analysekader genoemde knelpunten gesignaleerd die zich hebben voorgedaan. Dit maakt het mogelijk om problemen in kaart te brengen die op basis van
de Nederlandse situatie niet zijn voorzien. De aandacht is hierbij vooral gericht geweest op
knelpunten die op basis van de juridische vormgeving van de onderzochte rechtssystemen te
voorzien zijn; het bleek echter om verschillende redenen moeilijk om een antwoord te geven
op de vraag hoe met deze knelpunten in de praktijk wordt omgegaan. Verder is contact gelegd met personen in de onderzochte landen (wij noemden hen reeds in het woord vooraf)
aan wie vraagpunten zijn voorgelegd en is – mede naar aanleiding van informatie van de contactpersonen – ‘nationale’ literatuur en jurisprudentie gezocht en onderzocht.
De problematiek van de terugvordering van onrechtmatige staatssteun speelt met
name in de ‘oude’ EG-landen. Deze landen bleken daarom het meest geschikt om te bekijken
welke knelpunten en problemen er rijzen bij de terugvordering. Deze problemen bleken maar
voor een deel van juridische aard te zijn. Praktische problemen, zoals het moeten terugvorderen van honderden steunontvangers, speelden ook een rol. Daarbij is tevens de vraag betrokken of de desbetreffende lidstaten in de terugvorderingszaken aanleiding hebben gevonden om hun wetgeving te herzien.
In de nieuwere lidstaten speelt de problematiek van terugvordering minder. Zweden
heeft in het kader van de toetreding tot de Europese Unie zijn wetgeving aangepast. Malta
heeft diezelfde operatie recenter afgerond. Deze landen bleken geschikt om na te gaan hoe
zij hun regelgeving hebben ingericht voor de situatie waarin terugvordering nodig mocht zijn.
De verdere opzet van dit rapport is aldus dat in het eerste hoofdstuk een overzicht van het
Europese staatssteunregiem wordt gegeven. Het tweede hoofdstuk bevat een analyse van de
situatie in Nederland. Achtereenvolgens komen de regimes met betrekking tot terugvordering
in het bestuursrecht, het burgerlijk recht en het belastingrecht aan de orde. Hoofdstuk 3 bevat
de landenstudies, waarbij de aandacht is gericht op Duitsland, Frankrijk, België, Zweden en
Malta. In het laatste hoofdstuk van het rapport zijn de conclusies neergelegd.
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Hoofdstuk 1 Europees staatssteunregiem
1

Begripsbepaling staatssteun

Het begrip staatssteun is in artikel 87 van het EG-Verdrag omschreven als ’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.’ Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft het begrip staatssteun
een algemenere strekking dan het begrip subsidie, daar het niet alleen positieve prestaties
omvat zoals de subsidie zelf, maar ook maatregelen die, in verschillende vormen, de lasten
verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en daardoor - zonder
nog subsidies in de strikte zin van het woord te zijn - van gelijke aard zijn en tot identieke
1

gevolgen leiden. Staatssteun kan dus bestaan in een veelheid aan vormen zoals: subsidie,
de vrijstelling, verlaging of kwijtschelding van belastingen of sociale lasten, achtergestelde
leningen, leningen tegen gunstige voorwaarden zoals een lage rente, een langere looptijd,
gunstige aflossingsvoorwaarden, kwijtschelding van schulden of spreiding daarvan in de tijd,
verkoop of verhuur van grond of gebouwen tegen lagere prijzen dan de marktprijs, het betalen van kunstmatig verhoogde prijzen door de overheid, niet-marktconforme kredietfaciliteiten,
niet-marktconforme

deelnemingen

in

ondernemingskapitaal,

overheidsgaranties,

niet-

marktconforme leaseconstructies of het treffen van infrastructurele voorzieningen die alleen
aan bepaalde bedrijven ten goede komen.

2

Het begrip steunmaatregel als bedoeld in artikel 87 EG-Verdrag omvat niet alleen individuele, concrete maatregelen in de vorm van een beschikking, maar ook algemene, abstracte
besluiten waarop een begunstigende beschikking is gebaseerd. Verder vallen onder dat begrip naast de genoemde publiekrechtelijke rechtshandelingen ook privaatrechtelijke rechtshandelingen en bepaalde feitelijke handelingen.
Wil er sprake zijn van staatssteun, dan moet er volgens artikel 87 van het EG-Verdrag
aan drie cumulatieve criteria zijn voldaan:
1. de steun wordt door de lidstaat verleend of in welke vorm dan ook met staatsmiddelen
bekostigd;
2. de steun begunstigt bepaalde ondernemingen of bepaalde producties;
3. de steun vervalst de mededinging of dreigt deze te vervalsen.
Over elk van deze criteria valt nog wat meer te zeggen.
Elke maatregel die door de overheid wordt gefinancierd kan onder het begrip staatssteun
vallen. Daarbij is het van belang dat niet alleen middelen van de centrale overheid onder het
begrip vallen, maar ook financiële middelen van decentrale overheden, van bedrijven waarin
de staat of een ander openbaar lichaam een overwegend financieel belang heeft en van an1

2

Zie bijvoorbeeld zaak C-387/92 Banco Exterior, zaak C-39/94 SFEI/La Poste, zaak
T-106/95 FFSA, zaak C-256/97 DMT, zaak C6/97 Italië/Commissie, zaak C-200/97 Ecotrade, zaak
C-404/97 Portugal/Commissie en zaak C-382/99 Nederland/Commissie.
Zie hierover B. Hessel en A. Neven, Staatssteun en EG-recht, Deventer: Kluwer 2001, p.
25 e.v., en voorts W. den Ouden, M.J. Jacobs, N. Verheij, Subsidierecht, studiepocket staats- en
bestuursrecht nr. 40, Deventer: Kluwer 2004, p. 237-243.
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dere rechtspersonen die tot de overheid kunnen worden gerekend en wier handelen aan de
staat of enig ander openbaar lichaam kan worden toegerekend.
Ook het tweede criterium wordt ruim uitgelegd. Onder onderneming wordt in de rechtspraak van het Hof van Justitie verstaan ’elke eenheid die een economische activiteit uitoe3

fent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.’ Het aanbieden
4

van goederen en diensten is een economische activiteit. Daarbij is het overigens niet een eis
dat er feitelijk sprake is van concurrentie. Ook als er (nog) geen concurrentie is, kan er toch
van economische activiteiten sprake zijn. Voorts is voor het zijn van onderneming in de zin
van artikel 87 EG-Verdrag niet relevant of er winst wordt beoogd.5
Elk voordeel van niet-marktconforme aard kan staatssteun zijn. Het aanknopingspunt
daarbij is het ‘market economy investor principle’, waarbij wordt onderzocht of de begunstigde
van de overheid een economisch voordeel ontvangt dat hij onder normale marktomstandig6

heden niet zou hebben verkregen. Overigens is het daarbij niet van belang of het voordeel is
beoogd dan wel dat het optreedt als onbedoeld neveneffect van de maatregel.

7

In het kader van het derde criterium is in de jurisprudentie de vraag aan de orde gesteld
of een compensatie die door de overheid is verleend aan een onderneming voor de verrichting van een zogenoemde ‘dienst van algemeen economisch belang’ –bijvoorbeeld lijnvervoer
met bussen– mogelijk als staatssteun is aan te merken. Ingevolge artikel 86 EG-Verdrag vallen de ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang
onder de regels van dit verdrag, met name onder de mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak
niet verhindert. Volgens dezelfde bepaling mag de ontwikkeling van het handelsverkeer
evenwel niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. De Europese Commissie waakt ingevolge artikel 86, derde lid, EG-Verdrag voor de
toepassing van dit artikel en richt, voor zover nodig, passende richtlijnen of beschikkingen tot
de lidstaten. Het begrip diensten van algemeen economisch belang verwijst naar marktdiensten waarvoor de lidstaten krachtens een criterium van algemeen belang specifieke openbare
dienstverplichtingen laten gelden.8 Uit de jurisprudentie volgt dat normaliter als diensten van
9

algemeen economisch belang worden beschouwd , diensten:
-

waarvan de verrichting doorgaans aan welbepaalde ondernemers wordt toevertrouwd
eerder dan aan alle ondernemingen van een economische sector te worden opgelegd;

3
4
5
6

7
8

9

Zaak C-41-90 Höfner.
Zaak 118/85.
Zie Den Ouden/Jacobs/Verheij, t.a.p., p. 242.
Zie hierover B. Hessel en A. Neven, Staatssteun en EG-recht, Deventer: Kluwer 2001, p.
50, en ook Den Ouden/Jacobs/Verheij, t.a.p., p. 243.
Zie bijvoorbeeld zaak C-241/94 Kimberly.
Zie hierover het non paper van de Europese Commissie, DG Concurrentie, Diensten van algemeen
economisch belang en staatssteun, COMP-2002-01759-02-00-NL-TRA-00 (FR) van 12 november
2002, p. 5.
Onder voorbehoud van specifieke regelingen die voor bepaalde sectoren bestaan, bijvoorbeeld inzake transport (Verordening 1191/69).
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-

die voldoen aan algemene behoeften van de burgers, hetgeen met name het geval is
bij universele diensten of bij bepaalde diensten die in het kader van netwerken worden aangeboden en niet tot een bepaalde categorie van gebruikers gericht zijn.

10

Traditioneel beschouwde de Europese Commissie de vergoedingen die door een Staat
werden uitgekeerd aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang
beheren, niet als staatssteun voorzover de vergoedingen beperkt bleven tot een vergoeding van de daadwerkelijke kosten voor het vervullen van openbare dienstverplichtingen.

11

1997
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Het Gerecht van eerste aanleg oordeelde in zijn arresten-FFSA van 27 februari
en Sociedade Independente de Comunicaçao van 10 mei 200013 dat dergelijke

vergoedingen staatssteun in de zin van artikel 87, eerste lid, EG-Verdrag zijn, zelfs indien
deze vergoedingen niet hoger liggen dan hetgeen nodig is voor het verrichten van de publieke opdracht (voorzover de andere voorwaarden van artikel 87, eerste lid, zijn vervuld).
In het arrest-Ferring van 22 november 2001

14

lijkt het Hof evenwel geneigd te zijn om de

door de staat toegekende vergoedingen waarvan het bedrag niet hoger ligt dan hetgeen
nodig is om de uitvoering van de publieke opdracht te vergoeden, niet te beschouwen als
de toekenning van een voordeel aan de begunstigde ondernemingen, zodat dus ook
geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, eerste lid, EG-Verdrag. Het Hof
heeft tevens onderstreept dat het bedrag van de vergoeding dat hoger ligt dan hetgeen
voor het verrichten van de publieke opdracht noodzakelijk is, mogelijk staatssteun is die
niet kan worden goedgekeurd op grond van artikel 86 EG-Verdrag.
In zijn arrest in de zaak Altmark van 24 juli 2003

15

beoordeelt het Hof van Justitie of

het Duitse bedrijf Altmark Trans, dat lijnvervoer met bussen in het district Stendal verzorgt
en daarvoor subsidie ontvangt, een voordeel heeft genoten dat onder normale marktvoorwaarden niet zou zijn verkregen.

16

Daarbij gaat het om de vraag of die subsidie kan

worden aangemerkt als geoorloofde compensatie voor het uitvoeren van openbare
dienstverplichtingen. Volgens het Hof volgt uit de eerdere jurisprudentie, waaronder het
reeds genoemde arrest-Ferring dat
’wanneer een overheidsmaatregel te beschouwen is als een compensatie die de tegenprestatie vormt voor de prestaties die de begunstigde ondernemingen hebben verricht om openbaredienst-verplichtingen uit te voeren, zodat deze ondernemingen in werkelijkheid geen financieel voordeel ontvangen en voormelde maatregel dus niet tot gevolg heeft dat deze ondernemingen vergeleken met ondernemingen die met hen concurreren in een gunstiger mededingingspositie worden geplaats, een dergelijke maatregel niet binnen de werkingssfeer van art.
92 lid 1 van het Verdrag valt.’

10
11
12
13
14
15
16

Non paper, p. 8.
Idem, p. 4.
Zaak T-106/95, arrest bevestigd bij beschikking van het Hof van 25 maart 1998 in zaak C-174/97 P.
Zaak T-46/97.
Zaak C-53/00.
HvJEG 24 juli 2003, zaak C-280/00, AB 2003, 410, m.nt. AdMvV.
Zie hierover ook J.E.M. Polak en W. den Ouden, Harmonisatie van bestuursrecht. De verschuivende horizon van het algemeen bestuursrecht en het subsidierecht in Nederland, preadvies voor de
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, paragraaf 4.2.2.
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Wil een dergelijke compensatie in een concreet geval niet als staatssteun zijn te beschouwen, dan moet volgens het Hof aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
•

de begunstigde onderneming moet daadwerkelijk zijn belast met de uitvoering
van duidelijk omschreven openbare dienstverplichtingen;

•

de wijze waarop de compensatie wordt berekend dient vooraf en op doorzichtige
wijze te worden vastgesteld;

•

het bedrag van de compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten
van de openbare dienstverplichtingen te dekken, waarbij rekening moet worden
gehouden met de opbrengsten uit de uitvoering van die verplichtingen en met
een aanspraak op een redelijke winst;

•

de onderneming die belast is met de openbare dienstverplichting dient te zijn gekozen in het kader van een openbare aanbesteding; als dit niet het geval is moet
de noodzakelijke compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die
een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt, wederom
rekening houdend met de opbrengsten en met de aanspraak op een redelijke
winst.

2

(On)rechtmatige staatssteun

In het tweede en derde lid van artikel 87 EG-Verdrag zijn diverse uitzonderingen op het
verbod van staatssteun van het eerste lid opgenomen. Bij die staatssteun gaat het derhalve om steunmaatregelen die uitdrukkelijk door het EG-Verdrag als rechtmatige staatssteun zijn aangemerkt. Het gaat daarbij om de volgende steun:
“2. Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar:
a. steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze
toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de produkten,
b. steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen,
c. steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland
die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voor zover deze steunmaatregelen
noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische nadelen te compenseren.
3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd:
a. steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de
levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst,
b. steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk
Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een Lid-Staat
op te heffen,
c. steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid
of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder
het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad,
d. steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorde-

14

ren, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.,
e. andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, genomen met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie.’

Onder onrechtmatige staatssteun wordt steun verstaan die is verstrekt terwijl deze ten onrechte niet ingevolge artikel 88, derde lid, EG-Verdrag bij de Europese Commissie is
aangemeld, die is verstrekt tijdens de zogeheten standstill-periode (die na een melding bij
de Commissie in acht moet worden genomen totdat de Commissie een oordeel heeft gegeven over de voorgenomen steunmaatregel), dan wel verstrekt in strijd met een negatieve beschikking van de Commissie. Ook steun die de kaders van door de Commissie
goedgekeurde staatssteun te buiten gaat is onrechtmatig.
Op de meldplicht van artikel 88, derde lid, EG-Verdrag bestaan uitzonderingen.

17

De

Raad beschikt op grond van artikel 89 EG-Verdrag over de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen met betrekking tot de toepassing van de artikelen 87 en 88 EGVerdrag. Hij heeft daarvan gebruik gemaakt door Verordening 994/98 vast te stellen.

18

De

Commissie beschikt op grond daarvan over de bevoegdheid om bij een verordening te
bepalen dat bepaalde soorten steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en daarom niet onderworpen zijn aan de meldplicht. De Commissie heeft op
grond van die bevoegdheid verordeningen vastgesteld met betrekking tot steun ten be19

hoeve van het midden- en kleinbedrijf (Verordening 70/2001 ) en opleidingssteun (Verordening 68/200120). Volgens artikel 2 van Verordening 994/98 kan de Commissie bij
verordening ook vaststellen dat zogenoemde ‘de-minimis steun’ niet behoeft te worden
aangemeld. Lage steunbedragen beïnvloeden de tussenstatelijke handel niet ongunstig.
Daarom heeft de Commissie ook Verordening 69/200121 vastgesteld waarin is bepaald
dat ‘de-minimis steun’ niet onder het verbod van artikel 87, eerste lid, EG-Verdrag valt.
Om onder de uitzondering van de ‘de-minimis’ verordening te vallen geldt, naast andere
voorwaarden, de eis dat het bruto steunbedrag (ongeacht de vorm en ongeacht het doel)
vóór aftrek van de directe belastingen, voor een onderneming over een periode van drie
jaar

het

plafond

van

100.000

euro

niet

mag

overschrijden

(artikel

2

De-

minimisverordening). Deze verordening geldt echter weer niet voor steunbedragen die
worden verleend in de sectoren landbouw, visserij, aquacultuur en vervoer. Steunmaatregelen die betrekking hebben op die sectoren moeten in beginsel worden aangemeld.
De meldplicht geldt niet voor geoorloofde compensatie van overheidswege voor de verrichting van openbare dienstverplichtingen door ondernemingen die immers, zoals in de

17

18
19
20
21

Zie hierover uitvoeriger W. den Ouden, M.J. Jacobs, N. Verheij, Subsidierecht, studiepocket staatsen bestuursrecht nr. 40, Deventer: Kluwer 2004, p. 251 – 255.
Pb EG 1998, L 142/1.
Pb EG 2001, L 10/33.
Pb EG 2001, L/10/20.
Pb EG 2001, L 10/30.
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vorige paragraaf is gebleken, blijkens de jurisprudentie van het Hof niet onder het staatssteunverbod van artikel 87, eerste lid, EG-Verdrag valt.

3

Terugvordering van staatssteun; aanvullende werking van nationaal recht

Als er sprake is van onrechtmatige staatssteun die reeds wordt of is verleend en die niet
als bestaande steun kan worden aangemerkt, is de Europese Commissie verplicht om de
lidstaat te bevelen dat deze alle nodige maatregelen dient te nemen om de steun van de
begunstigde terug te vorderen.22 De Commissie kan niet zelf een steunmaatregel intrekken of wijzigen dan wel tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun overgaan. Zij geeft daartoe slechts een opdracht aan de betrokken lidstaat. De lidstaat is als
adressant van het bevel verplicht om dit bevel ten uitvoer te brengen. Over het financiële
voordeel dat is genoten in de periode tussen de ontvangst van de steun en de terugbetaling ervan is de begunstigde een renteopslag verschuldigd.23 De rente dient te worden
berekend volgens de methode zoals voorgeschreven in de mededeling van de Commissie betreffende de toe te passen rentepercentages bij de terugvordering van onrechtmatige steun.24 In die mededeling wordt de samengestelde renteberekening voorgeschreven,
ook voor lopende terugvorderingszaken. De bevoegdheid van de Commissie om terug te
vorderen vervalt na tien jaar, gerekend vanaf de dag waarop de steun is verleend.

25

Op grond van artikel 14 van verordening (EG) nr. 659/1999 (“de procedurele verordening”) kan de Commissie een beschikking nemen die er toe strekt dat de autoriteiten
van een lidstaat de terugvordering van onrechtmatige staatssteun bewerkstelligen. Artikel
14 luidt:
Artikel 14
Terugvordering van steun
1. Indien negatieve beschikkingen worden gegeven in gevallen van onrechtmatige steun beschikt de Commissie dat de betrokken lidstaat alle nodige maatregelen dient te nemen om
de steun van de begunstigde terug te vorderen (‘terugvorderingsbeschikking’). De Commissie verlangt geen terugvordering van de steun indien zulks in strijd is met een algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht.
2. De op grond van een terugvorderingsbeschikking terug te vorderen steun omvat rente tegen een door de Commissie vastgesteld passend percentage. De rente is betaalbaar vanaf
de datum waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun.
3. Onverminderd een beschikking van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 185 van het Verdrag, dient terugvordering onverwijld en in over22

23
24
25

Verordening 659/1999 van de Raad, Pb EG L 83 van 22 maart 1999, p. 1-9, artikel 1,
onder b.
Idem, artikel 14, tweede lid.
Zie http://europa.eu.int/eur-lex/pri/nl/oj/dat/2003/c_110/c_11020030508n100210022.pdf.
Deze termijn kan worden gestuit door elke maatregel of op verzoek van de Commissie
(artikel 15).
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eenstemming met de nationaalrechtelijke procedures van de betrokken lidstaat te geschieden, voorzover die procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de
beschikking van de Commissie toelaten. Daartoe nemen de betrokken lidstaten in geval van
een procedure voor een nationale rechtbank alle nodige maatregelen, met inbegrip van
voorlopige maatregelen, waarover zij binnen hun nationale rechtsstelsel beschikken om dit
doel te bereiken, onverminderd de communautaire wetgeving.

Wanneer artikel 14 aan een nadere beschouwing wordt onderworpen, blijkt dat met name de
volgende aspecten van belang zijn:26

1. De Commissie verlangt geen terugvordering indien dit in strijd zou zijn met een algemeen
beginsel van gemeenschapsrecht;
2. terugvordering dient onverwijld en volgens de nationaalrechtelijke procedures van de betrokken lidstaat te geschieden;
3. deze nationaalrechtelijke procedures dienen een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de beschikking van de Commissie mogelijk te maken;
4. daartoe nemen de betrokken lidstaten in geval van een procedure voor een nationale
rechterlijke instantie en rechtbank alle nodige maatregelen;

27

5. ’alle nodige maatregelen’ omvatten mede voorlopige maatregelen, waarover de lidstaten
binnen hun nationale rechtsstelsel beschikken om onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de beschikking van de Commissie te bereiken; en
6. deze maatregelen doen geen afbreuk aan de communautaire wetgeving.
Uit deze opsomming, die een codificatie vormt van eerdere rechtspraak van het HvJEG,28
blijkt dat de invulling van de materiële en formele procedures en bepalingen betreffende de
terugvordering van onrechtmatige staatssteun aan de lidstaten wordt overgelaten. Deze “procedurele autonomie” van de lidstaten betekent dat de alsdan toepasselijke materiële en formele regels van het nationale procesrecht het karakter krijgen van aanvullend recht in de zin
van het arrest Ferwerda.29

Aanvullende werking betekent evenwel niet dat de lidstaten alle vrijheid hebben bij het invulling geven aan deze bevoegdheid. Zo is het vaste rechtspraak dat de procedurele autonomie

26

27

28

29

Hiertoe zijn ook de Engelse, Duitse en Franse tekst van deze bepaling opgenomen in de
bijlage.
De Engelse tekst spreekt over: “to this effect and in the event of a procedure before national courts”. De Duitse tekst luidt: “Zu diesem Zweck unternehmen die betreffenden
Mitgliedstaaten im Fall eines Verfahrens vor nationalen Gerichten unbeschadet des
Gemeinschaftsrechts“. De Frans tekst bepaalt: “ À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux“.
HvJEG 20 september 1990, Zaak nr. C-5/89, Commissie-Duitsland (BUG-Alutechnik),
Jur. 1990, p. I-3437, r.o. 12. In dezelfde zin HvJEG 2 februari 1989, Zaak nr. 94/87,
Commissie-Duitsland, Jur. 1989, p. 175, r.o. 12 en 21 maart 1990, Zaak nr. 142/87, BelgiëCommissie, Jur. 1990, p. I-959, r.o. 61.
HvJEG 5 maart 1978, Zaak nr. 265/78, Ferwerda, Jur. 1980, p. 617, r.o. 12.
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van de lidstaten door een tweetal communautaire beginselen wordt ingeperkt.

30

Dit betreft

enerzijds het gelijkwaardigheidsbeginsel en anderzijds het doeltreffendheidsbeginsel.31 De
criteria hiervoor sub 1 en 2 genoemd vormen een codificatie van eerstgenoemd beginsel,
terwijl de criteria genoemd sub 2-6 een uitwerking behelzen van het doeltreffendheidsbeginsel.
Uit het voorgaande volgt dat terugvordering van staatssteun zich afspeelt op het snijvlak
van gemeenschapsrecht enerzijds en de door het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel begrensde procedurele autonomie anderzijds. Wat betekent dit? Meer specifiek: wat
betekent dit voor de rechtsbescherming van door onrechtmatige staatssteun begunstigden?
In het navolgende zal hier nader op in worden gegaan.

4

Rechtsbescherming

Is er rechtsbescherming tegen beschikkingen van de Europese Commissie inzake staatssteun? Op grond van artikel 230 jo. artikel 225 van het EG-Verdrag kan tegen beschikkingen
van de Commissie beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie c.q. het Gerecht van eerste aanleg. Deze mogelijkheid van beroep staat open voor lidstaten, het Europees Parlement,
de Raad en voor bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen (artikel 230, tweede en
vierde alinea, EG-Verdrag). De laatstgenoemde personen kunnen beroep instellen tegen beschikkingen die tot hen zijn gericht en tegen beschikkingen die zijn gericht tot een ander persoon maar hen rechtstreeks en individueel raken. Ingevolge artikel 230, vijfde alinea, EGVerdrag moet het beroep binnen twee maanden na de bekendmaking van de beschikking
worden ingesteld.
Het instellen van beroep tegen een negatieve beschikking en een bevel tot terugvordering van de Commissie heeft geen schorsende werking (artikel 242 EG-Verdrag). Het Hof
van Justitie kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandigheden zulks vereisen, opschorting van de uitvoering van de bestreden handeling gelasten (idem). Op grond van artikel
243 EG-Verdrag kan het Hof van Justitie in zaken die bij dit college aanhangig zijn gemaakt,
de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.

30

31

Zie de arresten HvJEG 16 december 1976, Zaak nr. 33/76, Rewe, Jur. 1977, p. 1989
en Zaak nr. 45/76, Comet, Jur. 1976, p. 2043.
Zie nader over het beginsel van procedurele autonomie de bijdrage van Van Scheijndel in
de (nog te verschijnen) jubileumbundel uitgegeven ter ere van het 50 jarige bestaan van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Zie ook Van Eijsden ’De schadevergoeding ter zake
van in strijd met het gemeenschapsrecht betaalde belasting; grenzen aan de formele rechtskracht’,
Weekblad voor Fiscaal Recht (Weekblad), nr. 6551 en ’De invloed van jurisprudentie van het HvJEG op het formele belastingrecht (I)’ Weekblad, nr. 6588, 2004, p. 1143 en G.J. van Slooten, Zijn
niet-onredelijke beroepstermijnen wel doeltreffend?, Weekblad nr. 6568, 2004, p. 389. Zie voor een
praktische toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel de annotatie van Van Slooten bij HR 28
mei 2004, rolnr. 38 996, BNB 2004/291*.
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5

Toepassing nationaal vertrouwensbeginsel, tenzij uitputtende regeling

Aangezien overheden van de lidstaten onrechtmatige staatssteun terugvorderen op basis van
nationale rechtsregels, rijst de vraag of de begunstigde van staatssteun kan opkomen tegen
terugvordering door een beroep te doen op het vertrouwensbeginsel.
Uit rechtspraak van de Gemeenschapsrechter volgt dat wanneer de toepassing van de materiële en formele regels van nationaal procesrecht die gelden voor een gelijkwaardige nationale vordering leidt tot een situatie waarin een belanghebbende een recht kan doen gelden dat
van terugvordering wordt afgezien, een begunstigde dit recht in beginsel ook kan doen gelden
ten aanzien van een actie tot terugvordering ex artikel 14 Verordening (EG) nr. 659/1999.
Verwezen zij hierbij naar HvJEG BUG-Alutechnik, r.o. 13-14 en HvJEG Deutsche Milchkontor, r.o. 30-33.32
In r.o. 32 van laatstgenoemd arrest brengt het Hof op het gelijkwaardigheidsbeginsel
evenwel de nuancering aan van het doeltreffendheidsbeginsel.

33

Dit laatste beginsel moet er

toe leiden dat 'met het belang van de Gemeenschap ten volle rekening wordt gehouden'.
Welnu, wat betekent dit? Wanneer is sprake van een situatie waarin met het belang van de
Gemeenschap ten volle rekening wordt gehouden? Het lijkt er op te duiden dat in bepaalde
gevallen, hoewel dit uit de toepassing van de nationale materiële en formele procesrecht wel
zou moeten voortvloeien, niettemin niet van terugvordering kan worden afgezien. Deze situatie was aan de orde in het arrest HvJEG Balkan-Import-Export.34 In dit arrest was de vraag
gerezen of van navordering van monetair compenserende bedragen kon worden afgezien op
grond van een aan het nationale recht ontleende billijkheidsbepaling. Het Hof oordeelde dat
daarvan “geen sprake kan zijn zodra daardoor in de draagwijdte van de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende de grondslag, de heffingsvoorwaarden en het bedrag van een
door dat gemeenschapsrecht voorziene belasting wijziging wordt gebracht”.35

In het hiervoor reeds aangehaalde arrest Ferwerda, dat net als het arrest Deutsche Milchkontor betrekking had op verordening nr. 729/70, kwam de vraag aan de orde of een aan het nationale recht ontleend rechtszekerheidsbeginsel dat in de weg zou staan aan terugbetaling
van ten onrechte verleende exportrestituties, afbreuk zou kunnen doen aan de volle werking
van het gemeenschapsrecht. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval is en overwoog in r.o.
15-17:

32

33

34
35

HvJEG 20 september 1990, Zaak nr. C-5/89, Commissie-Duitsland (BUG-Alutechnik),
Jur. 1990, blz. I-3437, r.o. 13-14 en 21 september 1983, Gevoegde zaken nrs. 205-215/82, Deutsche Milchkontor, Jur. 1983, p. 2633, r.o. 30-33.
Zie de bijdrage van M.P. van Scheijndel, ‘Het beginsel van de formele rechtskracht binnen
de bandbreedte van de procedurele autonomie van de lidstaten’, opgenomen in de binnenkort te
verschijnen jubileumbundel uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs (NOB).
HvJEG 28 juni 1977, Zaak nr. 118/76, Balkan-Import-Export, Jur. 1977, p. 1177.
HvJEG Balkan-Import-Export, r.o. 5. Zie ook HvJEG Deutsche Milchkontor, r.o. 19, van 2
februari 1989, Zaak nr. 94/87, Commissie/Duitsland, Jur. p. 175, r.o. 12 en van 13 juni
2002, Zaak nr. C-382/99, Grenspomphouders, Jur. 2002, p. I-5163, r.o. 90.
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15 Te dezen moet worden opgemerkt, dat geen enkele overweging die op grond van een der
wettelijke regelingen van de lidstaten wordt of kan worden afgeleid uit een beginsel van rechtszekerheid, zonder meer een beletsel kan vormen voor een vordering tot terugbetaling van communautaire financiële voordelen die onverschuldigd zijn betaald. In elk concreet geval moet
worden onderzocht, of die toepassing niet de grondslag aantast van de bepaling die deze terugvordering voorschrijft, en tot gevolg heeft dat de vordering praktisch onmogelijk wordt gemaakt.
16 Blijkens de overwegingen van de nationale rechter komt het door hem aangehaalde beginsel
van de rechtszekerheid, voor wat de terugvordering door de overheid van onverschuldigd betaalde uitvoerrestituties betreft, tot uitdrukking in artikel 9, lid 1, van de In- en uitvoerwet, luidende dat een restitutie of een ontheffing kan worden ingetrokken “indien de te harer verkrijging
verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest”.
17 Hoewel het niet aan het Hof van Justitie staat, in het kader van een prejudiciële procedure de
betrokken nationale bepaling uit te leggen of de juiste strekking ervan vast te stellen, moet toch
worden opgemerkt dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht het niet tegen een algemeen beginsel van dit recht indruist wanneer toepassing wordt gegeven aan een aan het nationale recht ontleend beginsel van rechtszekerheid, ingevolge waarvan onverschuldigd toegekende financiële voordelen niet kunnen worden teruggevorderd indien de gemaakte vergissing
niet te wijten is aan door de begunstigde verstrekte onjuiste gegevens, of indien, ondanks onjuiste, zij het te goeder trouw verstrekte gegevens, de vergissing gemakkelijk kon worden voorkomen.

Maar daarmee is het Hof er nog niet want,36 zo vervolgt het in r.o. 18:
(er) blijft evenwel te onderzoeken of artikel 6 van verordening nr. 1957/69, en inzonderheid lid
5 van dit artikel, waarvan uitlegging wordt gevraagd, een bijzondere bepaling vormt waarvoor
de verwijzing naar het nationale recht niet geldt en die daarvoor een communautaire regel in
de plaats stelt, inhoudende dat de begunstigde onvoorwaardelijk verplicht is de abusievelijk
aan hem toegekende restitutie terug te betalen.

Deze aanvullende voorwaarde is een belangrijke nuancering op de nog in het arrest BalkanImport-Export aangehaalde rechtspraak,37 waarin de mogelijkheden voor het afzien van na- of
terugvordering uitsluitend werden beoordeeld aan de hand van bepalingen van gemeenschapsrecht. Bij dit onderzoek of de desbetreffende regeling voor terugbetaling een dwingende en in dat geval uitputtende communautaire regeling betrof, dat wil zeggen een regeling
waarbij geen (of niet langer) ruimte bestaat voor de aanvullende werking van het nationale

36

37

De vraag is of verordening (EEG) nr. 1957/69 een dergelijke uitputtende regeling kon bevatten. Hoewel het Hof daar kennelijk wel vanuit ging staat het, gezien het in paragraaf 3.1 aangehaalde voorbeeld van de douanerechten, geenszins vast dat de terugvordering van de restituties
wel tot de communautaire bevoegdheden behoorde. Zou dat niet het geval zijn, dan lijkt het vanuit
rechtstheoretisch oogpunt evenzeer de vraag of van een dergelijke uitputtende regeling sprake kan
zijn.
HvJEG 25 oktober 1972, Zaak nr. 96/71, Haegeman, Jur. 1972, p. 1005, 4 april 1974,
Gevoegde zaken nrs. 178-180/73, Belgische Staat en Luxemburg, Jur. 1974, p. 383 en
5 mei 1977, Zaak nr. 110/76, Pretore te Cento / X, Jur. 1977, p. 851.
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recht, komt het Hof uiteindelijk in r.o. 19-21 tot de conclusie dat dat in het in die procedure
aan de orde zijnde geval niet zo was.

In het arrest BUG-Alutechnik stoot het HvJEG echter wel op een dergelijke dwingende communautaire bepaling.

38

Met betrekking tot artikel 88 EG (voorheen artikel 93 EEG-Verdrag)

oordeelt het Hof dat van een rechtens te beschermen vertrouwen geen sprake kan zijn, indien
de in deze bepaling vervatte procedure tot aanmelding niet is gevolgd. Het Hof overweegt:39
14 (…) Gelet op het dwingend karakter van het door de Commissie krachtens artikel 93 EEGVerdrag uitgeoefende toezicht op de steunmaatregelen van de staten, kunnen ondernemingen die
steun genieten in beginsel evenwel slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de
steun hebben wanneer de steun met inachtneming van de procedure van dat artikel is toegekend.
Een behoedzame ondernemer zal normaliter in staat zijn, zich ervan te vergewissen of deze procedure is gevolgd.
15 Bovendien heeft de Commissie de potentiële ontvangers van staatssteun in een in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde mededeling gewezen op de onzekere aard van onwettig toegekende steun, dat wil zeggen op het risico dat zij gedwongen worden
om deze terug te betalen (PB 1983, C 318, blz. 3).
16 Uiteraard valt niet uit te sluiten, dat de ontvanger van onwettig toegekende steun zich kan beroepen op uitzonderlijke omstandigheden die zijn vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun
konden wettigen, en zich bijgevolg tegen de terugbetaling ervan kan verzetten. In een dergelijk geval staat het aan de nationale rechter, zo die wordt aangezocht, de omstandigheden van het geval
te beoordelen, eventueel na het Hof van Justitie prejudiciële uitleggingsvragen te hebben gesteld.
17 Een lidstaat wiens instanties een steun in strijd met de procedureregels van artikel 93 hebben
toegekend, kan zich daarentegen niet op het gewettigd vertrouwen van de ontvangers van de
steun beroepen om zich te onttrekken aan zijn verplichting, de nodige maatregelen te treffen voor
de uitvoering van een beschikking waarbij de Commissie hem gelast de steun terug te vorderen.
Zou men dit toelaten, dan zouden de artikelen 92 en 93 elk nuttig effect verliezen, aangezien de
nationale instanties zich dan op hun eigen onwettig gedrag zouden kunnen beroepen om door de
Commissie op grond van deze verdragsartikelen gegeven beschikkingen elke werking te ontnemen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat, hoewel het vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van
de communautaire rechtsbeginselen en om die reden door de nationale autoriteiten bij de
toepassing van het gemeenschapsrecht in acht moet worden genomen,40 aan het constateren
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39

40

Met dit oordeel rekent het HvJEG de terugvordering van onrechtmatige staatssteun kennelijk tot een rechtstreeks het EG-Verdrag voortvloeiende communautaire bevoegdheid (zie
noot 29). Ware dit anders, dan had geen sprake kunnen zijn van een uitputtende communautaire
regeling die met voorrang op het nationale recht moet worden toegepast.
HvJEG 20 september 1990, Zaak nr. C-5/89, BUG-Alutechnik, Jur. 1990, p. I-3437, r.o.
14-17.
HvJEG 26 april 1988, Zaak nr. 316/86, Kruecken, Jur. 1988, p. 2213, r.o. 22. Het Hof
oordeelde: “Het vertrouwensbeginsel maakt deel uit van de communautaire rechtsorde (zie het arrest van 3 mei 1978, zaak 112/77, Toepfer, Jur. 1978, p. 1019) en elke met de toepassing van dit
recht belaste nationale instantie is gehouden, de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht
te eerbiedigen (arrest van 27 september 1979, zaak 230/78, Eridania, Jur. 1979, p. 2749). Derhalve
is de nationale instantie die bevoegd is ter zake van de toepassing van de uitvoerrestituties in het
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van een rechtens te beschermen vertrouwen niet kan worden toegekomen wanneer bij het
verlenen van staatssteun niet de procedure van artikel 88 EG is gevolgd.41 Dit kan volgens
het Hof slechts anders zijn, indien sprake is van “uitzonderlijke omstandigheden”. Beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, staat aan de nationale rechter, die zich daarbij in
voorkomend geval tot het HvJEG kan wenden. Opgemerkt moet worden dat het feit dat voor
het constateren van een rechtens te beschermen vertrouwen in beginsel geen ruimte bestaat
indien de procedure van artikel 88 EG niet is gevolgd, uiteraard onverlet laat de mogelijkheid
daar een beroep op te doen indien deze procedure wel is gevolgd.

42

6 Nationaal recht mag geen afbreuk doen aan volle werking van het
gemeenschapsrecht

In het arrest BUG Alutechnik ligt nog een belangrijke beperking besloten die het doeltreffendheidsbeginsel aanbrengt op de toepassing van de materiële en formele bepalingen van nationaal procesrecht in het kader van de procedurele autonomie van de lidstaten. Want hoewel
terugvordering van staatssteun achterwege kan blijven indien de terugvordering volstrekt onmogelijk is, kan hiervan geen sprake zijn indien deze onmogelijkheid uitsluitend een gevolg is
van de toepassing van dergelijke nationale bepalingen van procesrecht die iedere terugvordering op voorhand - dat wil zeggen systematisch - onmogelijk maken.43 Het Hof overwoog:

18 Ten slotte kan de Bondsrepubliek evenmin op goede gronden stellen, dat het volstrekt onmogelijk is, de beschikking van de Commissie ten uitvoer te leggen wegens de verplichtingen die
voor de bevoegde instantie voortvloeien uit de bijzonderheden van de bescherming van het gewettigd vertrouwen krachtens paragraaf 48 Verwaltungsverfahrensgesetz wat betreft de afweging
van de betrokken belangen en de termijn voor intrekking van een begunstigende administratieve
handeling. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan een lidstaat zich immers niet ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van in het gemeenschapsrecht besloten liggende verplichtingen beroepen op nationale bepalingen, praktijken of situaties.
19 Met name moet een bepaling die voorziet in een termijn voor de intrekking van een administratieve handeling die rechten doet ontstaan, net als alle andere relevante bepalingen van nationaal
recht, aldus worden toegepast, dat de door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering niet

41

42
43

kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten, verplicht het beginsel van de
bescherming van het gewettigd vertrouwen van de handelaren te eerbiedigen”.
Zie ook HvJEG 24 februari 1987, Zaak nr. 310/85, Deufil, Jur. 1987, p. 901, r.o. 25, 10
juni 1993, Zaak nr. C-183/91, Commissie-Griekenland, Jur. 1993, p. I-3131, r.o. 18, 14 september
1994, Gevoegde zaken nrs. C-278-280/92, Spanje-Commissie, Jur. 1994, p. I-4103, r.o. 76, 14 januari 1997, Zaak nr. C-169/95, Spanje-Commissie, Jur. 1997, p. I-135, 1 april 2004, Zaak nr. C99/02, Commissie-Italië, n.n.g., 29 april 2004, Zaak nr. C-278/01, Griekenland-Commissie n.n.g., 29
april 2004, Zaak nr. C0-298/00 P, Italië-Commissie n.n.g., 29 april 2004, Zaak nr. C-372/97, ItaliëCommissie n.n.g., 29 april 2004, Zaak nr C-91/01, Italië-Commissie n.n.g. en Gerecht van eerste
aanleg 13 september 1995, Gevoegde zaken nrs. T-244/93 en T-486/93, TWD, Jur. 1995, p. II2265, r.o. 69 e.v. 15 september 1998, Gevoegde zaken nrs. T-126-127/96, Breda et al, Jur. 1998, p.
II-3437 en 31 maart 1998, Zaak nr. T-129/96, Preussag Stahl, Jur. 1998, p. II-609, 14 januari 2004,
Zaak nr. T-109/01, Fleuren Compost n.n.g.
Gerecht van eerste aanleg 8 juni 1995, Zaak nr. T-453/93, Siemens, Jur. 1995, p. II-1675.
HvJEG 20 september 1990, Zaak nr. C-5/89, BUG-Alutechnik, Jur. 1990, p. I-3437, r.o. 18-19.
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praktisch onmogelijk wordt gemaakt en dat het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking wordt genomen.

7

Toepassingsbereik van Europees vertrouwensbeginsel

Hiervoor kwam aan de orde dat indien de procedure van artikel 88 EG niet is gevolgd, volgens het HvJEG in beginsel van een rechtens te beschermen vertrouwen van de zijde van de
begunstigde geen sprake kan zijn. Wat betekent ’in beginsel’? In welke gevallen kan er dan
wel van een dergelijke te beschermen vertrouwen sprake zijn?
Een voorbeeld hiervan kan worden gevonden in HvJEG RSV.44 De lange duur die de
Commissie nodig had om tot een beschikking te komen had in dat geval een rechtens te beschermen vertrouwen opgewekt dat de steun niet zou worden teruggevorderd.
Dergelijke uitzonderingen zijn echter uiterst dun gezaaid in de communautaire rechtspraak.
Een verklaring hiervoor kan niet alleen worden gevonden in het uitzonderlijke karakter van de
feiten en omstandigheden die hiervoor zijn vereist, maar ook in de plaats die de procedure
voor de gemeenschapsrechter inneemt in het stelsel van rechtsbescherming dat van toepassing is bij terugvordering van onrechtmatige staatssteun. In het navolgende zal hier nader op
in worden gegaan.

7.1

Alleen handelingen van Europese Commissie ter beoordeling van gemeenschapsrechter

Hiervoor kwam aan de orde dat de Gemeenschapsrechter slechts een enkele keer een beroep op uitzonderlijke omstandigheden heeft toegewezen. Voor een goed begrip is het van
belang om dit oordeel in het juiste perspectief te plaatsen. Daartoe is allereerst van belang te
wijzen op het arrest van het HvJEG van 6 maart 2003.

45

In dat arrest oordeelde de Gemeen-

schapsrechter:
Voorts kan ten aanzien van een gemeenschapsregeling slechts een beroep worden gedaan op
het vertrouwensbeginsel, wanneer de Gemeenschap zelf een situatie heeft geschapen die een
gewettigd vertrouwen kan opwekken.

In dit oordeel ligt besloten dat een rechtens te beschermen vertrouwen dat op enigerlei wijze
de toepassing betreft van artikel 88 EG (de totstandkoming van een regeling,
ding,
44
45

46

47

48

47

het verloop

48

en de beëindiging

49

daar onder begrepen),

50

46

de aanmel-

slechts gebaseerd kan wor-

HvJEG 24 november 1987, Zaak nr. 223/85, RSV, Jur. 1987, p. 4617.
HvJEG 6 maart 2003, Zaak nr. C-14/01, Molkerei Wagenfeld, n.n.g en HvJEG 15 februari 1996, Zaak nr. C-63/93, Duff e.a., Jur. p. I-569, r.o. 20.
HvJEG 14 januari 1997, Spanje/Commissie, C-169/95, Jur. p. I-135, punt 51, 20 maart
1997, Alcan Deutschland, C-24/95, Jur. p. I-1591, punt 25 en 29 april 2004, Zaak nr. C0-278/00,
Griekenalnd-Commissie, n.n.g.
Gerecht van eerste aanleg 29 september 2000, Zaak nr. T-55/99, Jur. 2000, p. II-3207,
r.o. 128.
HvJEG 29 april 2004, Zaak nr. C-372/97, Italië-Commissie, n.n.g.
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den op nauwkeurige uitlatingen

51

of gedragingen

54

en er moet rekening worden gehouden met mogelijke ont-

bovendien niet contra legem zijn
wikkelingen in de toekomst.

55

52

van de Commissie zelf.

53

Deze mogen

Bovendien moet degene die zich op een te beschermen ver-

trouwen beroept, zelf alle essentiële voorwaarden van een regeling zijn nagekomen, daaronder begrepen het verschaffen van de nodige inlichtingen,

56

wil dat beroep kunnen slagen.

Deze zorgvuldigheid wordt bovendien ook verlangd van derden, zoals schuldeisers.

57

58

In de gaten moet worden gehouden dat uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op een rechtens te beschermen vertrouwen ook moet worden onderbouwd: het adagium 'wie stelt bewijst'
is in dit soort situaties van toepassing.59 Dit betekent dat bij het analyseren van de rechtspraak rekening gehouden moet worden met processuele onvolkomenheden van de betrokken partijen. Anders gezegd, wanneer aangevoerde feitelijke omstandigheden in een bepaalde beroepsprocedure in een bepaalde rechtsgang niet de conclusie van een rechtens te beschermen vertrouwen kunnen dragen, behoeft dat niet automatisch te betekenen dat deze
feiten hiertoe ook in een andere fase van de beroepsgang een dergelijk vertrouwen niet kunnen dragen. In het navolgende zal hier nader op worden ingegaan.
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HvJEG 14 januari 1997, Zaak nr. C-169/95, Spanje-Commissie, Jur. 1997, p. I-135, r.o.
53. In dezelfde zin HvJEG 29 april 2004, Zaak nr. C-91/01, Italië-Commissie, n.n.g. Zie tevens arrest Gerecht van 14 mei 2002, Zaak nr. T-126/99,Graphischer Maschinenbau/Commissie, Jur. p. II2427, r.o. 42.
HvJEG Alcan Deutschland, r.o. 25. Een dergelijk beroep komt in dat geval evenmin de
desbetreffende lidstaten toe:HvJEG 14 september 1994, Gevoegde zaken C-278-280/92, Jur. 1994,
p. I-4103, r.o. 76.en 20 september 1990, Zaak nr. C-5/89, Commissie/Duitsland, Jur. 1990, p. I3437, r.o. 19.
Gerecht van eerste aanleg 15 december 1999, Gevoegde zaken nrs. T-132 en
143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG en Volkswagen Sachsen GmbH tegen de Commissie,
Jur. 1999, p. II-3663, r.o. 300 en van 11 december 1996, Zaak nr. T-521/93, Atlanta e.a./Raad en
Commissie, Jur. blz. II-1707, r.o. 57 en 29 januari 1998, Zaak nr. T-113/96, Dubois & Fils/Raad en
Commissie, Jur. p. II-125, r.o. 68. Zie ook Gerecht van eerste aanleg 1 maart 1998, Zaak nr. T129/96, Preussag Stahl, Jur. 1998, p. II-609.
Gerecht van eerste aanleg 6 maart 2002, gevoegde zaken T-92/00 en T-103/00, Territorio Histórico de Álava, Jur. 2002, p. II-1385, r.o. 54.
Gerecht van eerste aanleg 14 januari 2004, Zaak nr. T-109/01, Fleuren Compost, n.n.g.,
r.o. 81.
HvJEG 15 december 1982, Zaak nr. 5/82, Maizena, Jur. 1982, p. 4601.
HvJEG 24 oktober 1997, Zaak nr. T-243/94, British Steel-Commissie, Jur. 1997, p. I1887, r.o. 76-77.
Gerecht van eerste aanleg Freistaat Sachsen, Volkswagen AG en Volkswagen Sachsen
GmbH tegen de Commissie, r.o. 305. Evenzo voor lidstaten: HvJEG 21 maart 1990, Zaak nr. C303/88, Italië-Commissie, Jur. 1990, p. I-1433, r.o. 43. Uit HvJEG 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jur. p. I-307, r.o. 11 volgt bovendien dat een lidstaat geen belang mag
hebben bij niet nakoming van de procedure.
Gerecht van eerste aanleg 13 maart 2003, Zaak nr. T-125/01, Peix, Jur. 2003, p. II865, r.o. 107. Zie ook Hof van 12 december 1985, Zaak nr. 67/84, Sideradria/Commissie, Jur. blz.
3983, r.o. 21 en Gerecht van eerste aanleg van 15 september 1998, Zaak nr. T-142/97, Branco/Commissie, Jur. p. II-3567, r.o. 97 en 105-107).
Gerecht van eerste aanleg 13 juni 2000, Gevoegde zaken T-204 en 270/97, EPACCommissie, Jur. 2000, p. II-0000, r.o. 144.
Gerecht van eerste aanleg 15 juni 2000, Gevoegde zaken nrs. T-298/97, T-312/97, T313/97, T-315/97, T-600/97-T-607/97, T-1/98, T-3/98-T-6/98 en T-23/98, Alzetta et al-Commissie,
Jur. 2000, p. II-2319, r.o. 173-174. Evenzo Gerecht van eerste aanleg 13 september 1995, Gevoegde zaken nrs. T-244 en 486/93, Jur. 1995, p. II-2265, r.o. 70-71.
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7.2

Geen vertrouwen jegens Europese Commissie maar wel jegens nationale autoriteiten?

In het arrest Fleuren Compost was de situatie aan de orde waarin een begunstigde was afgegaan op een publicatie van de Nederlandse autoriteiten in de Nederlandse Staatscourant.

60

De vraag was of de begunstigde aan deze publicatie, die achteraf onjuist bleek, een rechtens
te beschermen vertrouwen had mogen ontlenen. Het Gerecht overwoog:
Impliciet volgt echter uit de rechtspraak van het Hof (arrest Hof van 20 september 1990, Commissie/Duitsland, aangehaald in punt 135 hierboven, punten 13-16, en arrest Alcan Deutschland, aangehaald in
punt 135 hierboven, punten 24 en 25), en door het Gerecht is tweemaal uitdrukkelijk geoordeeld (arresten
Gerecht van 8 juni 1995, Siemens/Commissie, T-459/93, Jur. blz. II-1675, punten 104 en 105, en 27 januari
1998, Ladbroke Racing/Commissie, T-67/94, Jur. blz. II-1, punt 83), dat deze begunstigden dergelijke uitzonderlijke omstandigheden op basis van de relevante nationale bepalingen alleen kunnen aanvoeren in het
kader van de terugvorderingsprocedure voor de nationale rechter, die als enige de omstandigheden van het
geval dient te beoordelen, eventueel na het Hof prejudiciële uitleggingsvragen te hebben gesteld.

Op basis van dit uitgangspunt kon volgens het Gerecht een onjuiste publicatie in de Nederlandse Staatscourant dan ook geen rechtens te beschermen vertrouwen doen ontstaan jegens de Commissie. Het Gerecht oordeelde:
143 Wat het argument betreft, dat de Nederlandse autoriteiten in een document genaamd Toelichting voor de Staatscourant betreffende wijziging d.d. 13 oktober 1994 duidelijk hebben aangegeven dat vóór 1 januari 1995 ingediende steunaanvragen onder de BPM zouden worden behandeld en dat zij werden gedekt door de goedkeuring van de Commissie, zij hieraan toegevoegd dat eventuele verwachtingen die de Nederlandse autoriteiten ten onrechte zouden hebben gewekt zonder de Commissie daarvan op de hoogte te stellen, in geen geval de rechtmatigheid van de bestreden beschikking kunnen aantasten. Zou men dit toelaten, dan zouden de artikelen 87 EG en 88 EG elk nuttig effect verliezen, aangezien de nationale instanties zich dan op
hun eigen onrechtmatig gedrag of nalatigheid zouden kunnen beroepen om aan beschikkingen
die de Commissie op grond van verdragsbepalingen heeft gegeven, elke werking te ontnemen
(zie in die zin arresten Hof van 20 september 1990, Commissie/Duitsland, aangehaald in punt
135 hierboven, punt 17, en 14 januari 1997, Spanje/Commissie, C-169/95, Jurispr. blz. I-135,
punt 48; conclusie van advocaat-generaal Sir Gordon Slynn bij arrest Hof van 24 november
1987, RSV/Commissie, 223/85, Jurispr. blz. 4617, 4639 en 4652).
144 Hoe betreurenswaardig zij ook is, de onjuiste informatie die de Nederlandse autoriteiten in
hun mededeling van 13 oktober 1994 hebben verstrekt, heeft bij verzoekster dus geen gewettigd
vertrouwen jegens de Commissie kunnen doen ontstaan.

Het voorgaande bezien, leidt tot de conclusie dat alleen gedragingen of concrete toezeggingen van de Commissie zelf tot een rechtens te beschermen vertrouwen jegens deze kan lei60

Gerecht van eerste aanleg 14 januari 2004, Zaak nr. T-109/01, Fleuren Compost, n.n.g., r.o. 137.
Zie ook Gerecht van eerste aanleg 5 augustus 2003, Gevoegde zaken nrs. 116 en 118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA en Diputación Foral de Vizcaya tegen de Commissie, n.n.g., r.o. 202,
van 27 januari 1998, Ladbroke Racing/Commissie, T-67/94, Jur. blz. II-1, r.o. 183 en van 30 april
2002, Gevoegde zaken nrs. T-195 en 207/01, Gibraltar-Commissie, Jur. 2002, p. II-2309, r.o. 129.
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den. In dat geval is het gewettigde vertrouwen een uitvloeisel van het vertrouwensbeginsel
als communautair ongeschreven rechtsbeginsel. Anders gezegd, op basis van de systematiek van het huidige artikel 14 van de Procedurele verordening zou het arrest HvJEG RSV
een uitvloeisel zijn van het criterium genoemd in paragraag 3, onder 1): ’de Commissie verlang geen terugvordering indien dit in strijd zou zijn met een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht’.
De onjuiste publicatie door de Nederlandse nationale autoriteiten levert weliswaar geen
rechtens te beschermen vertrouwen op jegens de Commissie, maar op basis van de aangehaalde passages, die overigens teruggrijpen op het arrest BUG Alutechnik,61 kan niet worden
gezegd dat de onjuiste publicatie geen rechtens te beschermen vertrouwen zou kunnen opleveren jegens de nationale Nederlandse autoriteiten. Zo zou de Staat aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor de (extra) schade die is ontstaan, omdat de betrokkene op basis van het
door de onjuiste publicatie gewekte vertrouwen heeft gedisponeerd.
Gezien het incidentele karakter van het desbetreffende abuis kan bovendien ook niet
worden gezegd dat sprake is van ’een nationale praktijk die afbreuk doet aan de volle werking
van het gemeenschapsrecht’. Hierdoor lijkt er in dit opzicht toch wel ruimte te bestaan voor de
toepassing van aanvullende beginselen van behoorlijk bestuur naar nationaal recht.62

8

Terugvordering via eigen nationale procedure

Hiervoor kwam aan de orde dat in de procedure van beroep tegen de terugvorderingsbeschikking van de Commissie slechts een beroep kan worden gedaan op feiten en omstandigheden die het handelen van de Commissie als gemeenschapsinstelling regarderen. Handelingen van de nationale autoriteiten kunnen niet aan de Commissie worden tegengeworpen.
Deze kunnen slechts worden aangevoerd in de afzonderlijke procedure die ten overstaan van
de nationale rechter wordt gevoerd tegen de ten uitvoerlegging van die commissiebeschikking.

Impliceert een afzonderlijke procedure ook een afzonderlijke beschikking? Anders gezegd,
kunnen de begunstigden van onrechtmatige staatssteun rechtstreeks op grond van de terugvorderingsbeschikking van de Commissie tot terugbetaling worden aangesproken? Nu het
gemeenschapsrecht – en de gemeenschapsrechter - hierover zwijgt, bestaat er een aantal
aanknopingspunten die ervoor lijken te pleiten dat weliswaar de procedurele autonomie van
de lidstaten zich daar niet tegen verzet, maar dat het niettemin de bedoeling is dat de autoriteiten van de lidstaten in een afzonderlijke, tot de desbetreffende begunstigden gerichte beschikking voorziet.
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HvJEG BUG Alutechnik, r.o. 16.
Het is niet bekend of de nationale rechter in deze procedure is aangezocht en of deze
via de procedure van artikel 234 EG-Verdrag de Gemeenschapsrechter op dit punt om verduidelijking heeft gevraagd.
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Het eerste aanknopingspunt daartoe kan worden gevonden in het feit dat, doordat de terugvorderingsbeschikking van de Commissie slechts op bepaalde aspecten kan worden getoetst en op andere niet, dit specifieke eisen stelt aan de motivering van die beschikking.
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Om dezelfde beschikking door een andere (nationale) rechter op andere gronden te laten
beoordelen, zal dat in de regel tot het constateren van motiveringsgebreken moeten leiden,
die aan terugvordering in de weg kunnen staan.
Een tweede aanknopingspunt kan worden gevonden in het feit dat in de terugvorderingsbeschikking van de Commissie, naast de gedeelten van de motivering die uitsluitend voor een
procedure ten overstaan van de nationale rechter van belang zijn, ook bepaalde voor de terugvordering van de onrechtmatige staatssteun essentiële elementen mogen ontbreken. Zo
overwoog het Hof in het arrest van de Grenspomphouders:

64

’Daaraan zij toegevoegd dat de verplichting van een lidstaat om het precieze bedrag van de terug te vorderen steun te berekenen, in het bijzonder wanneer deze berekening zoals in casu,
waar het om een groot aantal tankstations gaat, afhankelijk is van gegevens die niet door die
lidstaat aan de Commissie zijn meegedeeld, past in het ruimere kader van de verplichting tot
loyale samenwerking die de Commissie en de lidstaten wederzijds bindt bij de uitvoering van de
verdragsbepalingen inzake staatssteun.’

Ontbreken bepaalde essentiële gegevens, dan dienen de autoriteiten van de lidstaten, als
uitvloeisel van het in artikel 10 EG vervatte beginsel van loyale samenwerking, deze elementen aan te vullen.

65

In een dergelijk geval geldt ook weer dat de terugvorderingsbeschikking

van de Commissie in de regel niet zal kunnen dienen als basis voor de daadwerkelijke terugvordering van de onrechtmatige staatssteun.66
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat, hoewel de nationale autoriteiten bij de ten uitvoerlegging van de terugvorderingsbeschikking van de Commissie weliswaar “geen enkele
beoordelingsbevoegdheid hebben”,

67

deze terugvorderingsbeschikking niettemin ongeschikt

is om de daadwerkelijke terugvordering te bewerkstelligen. In plaats daarvan zal, als uitvloeisel van de procedurele autonomie, in ieder geval voor wat de Nederlandse rechtspraktijk betreft, een naar behoren gemotiveerde (en in voorkomend geval aangevulde) beschikking van
de nationale autoriteiten vereist zijn.
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HvJEG 10 mei 1960, Gevoegde zaken nrs. 3-18 en 25-26/58, Barbara Erzbergbau e.a.,
Jur. 1960, p. 369 en 15 juli 1960, Gevoegde zaken nrs. 36-38 en 40/59, Nold e.a., Jur. 1960, p. 857.
HvJEG 13 juni 2002, Zaak nr. C-382/99, Grenspomphouders, Jur. 2002, p. I-5163, r.o.
91.
HvJEG 13 juni 2002, Zaak nr. C-382/99, Grenspomphouders, Jur. 2002, p. I-5163, r.o.
92.
Overigens doet dit de vraag opkomen of het ontbreken van dergelijke essentiële gegevens in voorkomend geval niet in de weg kan staan aan een onverkorte toepassing van het arrest
BUG Alutechnik.
HvJEG Alcan Deutschland, r.o. 36.
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9

Conclusies

Het begrip staatssteun in artikel 87 EG-Verdrag wordt ruim opgevat. Op dit ruime begrip is
een beperkt aantal uitzonderingen vastgesteld.
Het communautaire recht heeft niet willen voorzien in een uitputtende regeling voor de gevallen waarin en de omstandigheden waaronder een begunstigde er vanuit mag gaan dat verleende staatssteun niet kan worden teruggevorderd. In plaats daarvan vormt de procedurele
autonomie het uitgangspunt, zij het dat deze autonomie begrensd wordt door het doeltreffendheidsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel. Op grond van met name het doeltreffendheidsbeginsel kunnen nationale regelingen of praktijken geen afbreuk doen aan de volle
werking van het gemeenschapsrecht, waardoor de terugvordering systematisch onmogelijk
wordt gemaakt.
Ten slotte wijkt de procedurele autonomie voor een uitputtende communautaire regeling.
In een dergelijke situatie kan in de gevallen waarop deze regeling betrekking heeft, het nationale recht geen toepassing vinden, tenzij uit de communautaire regeling het tegendeel voortvloeit. In het geval van artikel 88 EG-Verdrag betekent dit dat in beginsel geen ruimte bestaat
voor een beroep op een rechtens te beschermen vertrouwen. Het gebruik van de term ’in beginsel’ impliceert in dit geval echter een tweetal belangrijke uitzonderingen:
1. gedragingen of concrete toezeggingen van de Commissie kunnen in bijzondere gevallen
een rechtens te beschermen vertrouwen opwekken jegens de Commissie (vertrouwensbeginsel als communautair ongeschreven rechtsbeginsel); en
2. gedragingen of concrete toezeggingen van de nationale autoriteiten kunnen in bijzondere
gevallen tot gevolg hebben dat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld voor de (extra)
schade die is ontstaan, omdat de betrokkene op basis van het door die gedragingen of
toezeggingen gewekte vertrouwen heeft gedisponeerd (vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur naar nationaal recht).
Ook in gevallen waarin de procedure van artikel 88 EG-Verdrag wel is gevolgd, kan het
vertrouwensbeginsel toepassing vinden. Daarnaast is van belang op te merken dat, hoewel
het voorgaande zich toespitste op het vertrouwensbeginsel, het van overeenkomstige toepassing is op andere aan het nationale recht ontleende beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel of het beginsel van verbod op willekeur. Van geval tot geval dient daarbij te worden
bezien of en in hoeverre aan toepassing van het desbetreffende beginsel kan worden toegekomen.
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Hoofdstuk 2 Analyse Nederland

1

Terugvordering van staatssteun in het bestuursrecht

1.1

Juridische grondslag voor terugvordering van staatssteun

Er bestaan geen Europeesrechtelijke bepalingen die de wijze van terugvordering van onrechtmatige staatssteun regelen. De terugvordering vindt plaats volgens het nationale recht.
Zoals hierna zal blijken is er in het Nederlandse bestuursrecht geen sluitend stelsel van nationale regels, dat in alle gevallen de mogelijkheid biedt om tot terugvordering van onrechtmatig verstrekte staatssteun te kunnen overgaan.

68

Voor het terugvorderen van onrechtmatig verleende overheidssteun kent het Nederlandse
bestuursrecht een ongeschreven algemene juridische grondslag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 1996 aanvaard, dat het algemene rechtsbeginsel dat
hetgeen onverschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd ook in het bestuursrecht
geldt.
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In het kader van een bestuursrechtelijke betrekking is het een zelfstandig bestuurs-

rechtelijk beginsel. Dit geldt ook voor een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking.70
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak kan een beslissing omtrent terugvordering worden
aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Door
de publiekrechtelijke aard van de terugvordering te aanvaarden, wordt tevens een grondslag
gelegd voor een publiekrechtelijke rechtsbescherming.
De vordering van wettelijke rente kan daarentegen geen grondslag vinden in het ongeschreven recht. In een uitspraak van 10 juli 2002

71

oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State:
’Er is in dit geval geen publiekrechtelijke grondslag voor het vorderen van wettelijke rente. Het ongeschreven recht, noch een analoge toepassing van het burgerlijk recht kan zo’n bevoegdheid in
het leven roepen. Weliswaar is in het bestuursrecht het beginsel aanvaard dat wat onverschuldigd
is betaald, kan worden teruggevorderd, maar dit beginsel heeft slechts bestuursrechtelijke gevolgen wanneer zijn werking zich doet gevoelen in door het bestuursrecht beheerste verhoudingen,
zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 21 oktober 1996 (…) Indien, zoals in dit
geval, een toegekende subsidie wordt ingetrokken, kunnen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd op basis van de bevoegdheid de subsidie toe te
kennen, aangevuld door de werking van het beginsel dat wat onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd. De vordering van wettelijke rente vindt daarentegen geen grondslag in de be-

68

69
70
71

Zie J.E.M. Polak en W. den Ouden, Harmonisatie van bestuursrecht. De verschuivende horizon van het algemeen bestuursrecht en het subsidierecht in Nederland, preadvies
voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, paragraaf
4.4.3.
AbRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496; zie eerder CRvB 30 december 1952, AB 1953, p. 477.
AbRvS 26 augustus 1997, AB 1997, 461.
AB 2003, 123, m.nt. NV.
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voegdheid subsidie toe te kennen en valt derhalve buiten een door het bestuursrecht beheerste
rechtsverhouding. Een dergelijke vordering kan slechts worden gebaseerd op het burgerlijk recht.’

In de jurisprudentie heeft een lagere bestuursrechter als grondslag voor de bevoegdheid van
een bestuursorgaan om subsidie als zijnde onrechtmatige staatssteun terug te vorderen,
aangemerkt het bepaalde in artikel 88, tweede lid, EG-Verdrag in verbinding met een negatieve beschikking van de Europese Commissie.
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Deze uitspraak heeft betrekking op de te-

rugvordering door de Minister van Financiën van door de Europese Commissie onrechtmatig
geoordeelde steunverlening in het kader van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations
grensstreek Duitsland (Stcrt. 1997, 138 en 241). De bestuursrechter overweegt in die uitspraak onder meer:
’Verweerder was gezien de Beschikking (van de Europese Commissie, schr.d.) dus bevoegd, en in
beginsel zelfs verplicht, om de eerder voor eiseres vastgestelde subsidie terug te vorderen. (…)
Dat verweerder wat de tankstations betreft waarover de Commissie van de Nederlandse autoriteiten geen informatie heeft ontvangen niet direct tot terugvordering is overgegaan, maar eerst nader
onderzoek heeft verricht en op grond van de resultaten van dit onderzoek in sommige gevallen,
waaronder dat van eiseres, een gedeelte van de eerder vastgestelde subsidie opnieuw heeft vastgesteld en niet het gehele eerder vastgestelde subsidiebedrag heeft teruggevorderd, neemt niet
weg dat voorzover wel subsidie is teruggevorderd verweerder de bevoegdheid daartoe ontleent
aan artikel 88, tweede lid, EG in verbinding met de Beschikking. Bovendien bepalen artikel 4:49,
eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb en het gelijkluidende artikel 13, eerste lid, aanhef en
onder b, van de Tijdelijke regeling dat het bestuursorgaan de subsidievaststelling kan intrekken of
ten nadele van de ontvanger kan wijzigen indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten. Aan deze voorwaarden is in dit geval voldaan, omdat
eiseres wist, en door middel van de onder 2 vermelde brieven van 15 januari en 2 maart 1999 in
ieder geval kon weten, dat ten tijde van het besluit van 30 maart 1999 de Commissie het vooronderzoek naar de Tijdelijke regeling had ingeleid en nog niet had afgerond en verlening van
steun/subsidie tijdens een daarnaar lopend onderzoek van de Commissie per definitie onder het
verbod van artikel 87, eerste lid, EG valt. Dat verweerder zich wellicht bij het nemen van het bestreden besluit mede heeft gebaseerd op feitelijke gegevens waarvan hij redelijkerwijs al eerder op
de hoogte had kunnen zijn, betekent dan ook nog niet dat hij niet tot gewijzigde subsidievaststelling bevoegd was. (…)'
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Bijzondere wettelijke regels als juridische basis voor een terugvordering zijn ten aanzien van
subsidies neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht en in subsidiekaderwetten. De artikelen 4:48 en 4:49 Awb gaan over de intrekking of wijziging van de subsidieverlening respectievelijk de subsidievaststelling. Volgens artikel 4:57 Awb kunnen alleen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd binnen vijf jaar na de datum
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Rechtbank Zutphen 20 mei 2003, LJN-nummer AF9788.
Deze rechterlijke uitspraak is bekritiseerd door Polak en Den Ouden, t.a.p., paragraaf 4.4.3. Zij vinden het beslist niet vanzelfsprekend dat een Nederlands bestuursorgaan een bevoegdheid kan ontlenen aan een beschikking van de Europese Commissie die is gericht tot de lidstaat Nederland
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van vaststelling. Op de regeling van de artikelen 4:48, 4:49 en 4:57 Awb wordt hierna onder
1.2 en 1.3 uitvoeriger ingegaan.
Artikel 4:57 Awb prevaleert als bijzondere regeling ten aanzien van subsidies boven een algemene vordering uit onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking. Voor de verschuldigde rente over de teruggevorderde subsidie kan geen beroep worden gedaan op artikel 4:57 Awb. Hiervoor zal waarschijnlijk moeten worden teruggegrepen op een vordering uit
ongerechtvaardigde verrijking.74
Daarnaast is in verschillende subsidiekaderwetten rekening gehouden met de terugvordering
van ten onrechte verleende staatssteun. Zo is in de Kaderwetten LNV, SZW, VenW, Volksgezondheidssubsidies en Buza de volgende bepaling opgenomen:
1.

Een aanvraag kan worden afgewezen en een beschikking, inhoudende de verstrekking van een
subsidie op grond van deze wet, kan worden ingetrokken of gewijzigd ten nadele van de ontvanger
voor zover de subsidieverstrekking in strijd is of zou zijn met ingevolge een verdrag voor de staat
geldende verplichtingen.

2.

Bij de intrekking of de wijziging kan worden bepaald, dat over onverschuldigd betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding verschuldigd is.

3.

De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verstrekt, tenzij
bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

4.

Art. 4:49, derde lid, en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op de
intrekking of wijziging, bedoeld in het eerste lid.

Deze bepaling heeft slechts een beperkte reikwijdte. Zij geldt uitsluitend voor de rijksoverheid
en alleen voor de ministers die op grond van de kaderwetten subsidie verlenen.
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In de litera-

tuur is ervoor gepleit een soortgelijke regeling te maken die algemeen zou moeten gelden
voor de terugvordering van staatssteun.76 Die regeling zou in de Algemene wet bestuursrecht
en in de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen worden opgenomen.

1.2

Vertrouwensbeginsel; intrekking subsidieverlening en subsidievaststelling

Naar Nederlands recht kan aan het intrekken van steunmaatregelen het beginsel van bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen in de weg staan. De vraag is echter in hoeverre
gewekte verwachtingen die naar Nederlands recht moeten worden gerespecteerd, ook naar
Europese maatstaven moeten worden geëerbiedigd.

Naar Nederlands recht geldt als uitgangspunt dat gerechtvaardigde verwachtingen gewekt
door een bevoegd orgaan dienen te worden gerespecteerd en dat terugneming van een begunstigende beschikking alleen onder bijzondere voorwaarden wordt aanvaard. Naar Europese maatstaven gemeten blijkt dit in het geval van terugvordering van staatssteun echter
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Aldus Luja, t.a.p., p. 249.
Aldus Den Ouden/Jacobs/Verheij, t.a.p., p.257.
Luja, t.a.p., p. 249-250; Den Ouden/Jacobs/Verheij, t.a.p., p. 258.
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heel wat minder vanzelfsprekend. In de zaak BUG-Alutechnik GmbH heeft het HvJEG weliswaar nog als uitgangspunt geformuleerd dat het gemeenschapsrecht niet in de weg staat aan
een nationale wettelijke regeling die het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid op het
gebied van de terugvordering van met het gemeenschapsrecht strijdige nationale steun beschermt:

77

’het Hof erkent dat het vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, en
dat derhalve geen strijdigheid met deze rechtsorde kan worden aangenomen indien een nationale
regeling het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid beschermt op een gebied als de terugvordering van onverschuldigd betaalde communautaire steun.’

Materieel wordt de werking van het vertrouwensbeginsel echter danig beperkt doordat het Hof
aanneemt dat partijen slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun
kunnen hebben, wanneer die steun met inachtneming van de procedure van artikel 93 (oud)
is toegekend. In het arrest-Alcan stelt het Hof zich uitdrukkelijk op het standpunt dat opgewekt
vertrouwen door de nationale autoriteiten niet in de weg staat aan de verplichting om tot intrekking van de verleende steunmaatregel en tot terugvordering van de steun over te gaan:78
’Een behoedzame ondernemer zal immers normaliter in staat zijn, zich ervan te vergewissen of
deze procedure (de procedure van artikel 92 EG-Verdrag, red.) is gevolgd, ook indien de betrokken staat in zodanige mate voor de onwettigheid van het besluit tot toekenning van de steun verantwoordelijk is, dat de intrekking daarvan jegens de begunstigde een schending van de goede
trouw lijkt.’

Dit heeft er mee te maken dat het Hof zich op het standpunt stelt dat het de exclusieve competentie van de Commissie is om uitsluitsel te geven over de verenigbaarheid van een maatregel met het staatssteunregiem, om zo de belangen van derde-belanghebbenden effectief te
kunnen waarborgen. Aan de gedragingen van een uitvoerend orgaan kan derhalve niet het
vertrouwen worden ontleend dat een steunmaatregel reeds is goedgekeurd, tenzij de Commissie hiervan zelf heeft blijkgegeven. Het valt echter - aldus het Hof - niet uit te sluiten, dat
de ontvanger van onwettig toegekende steun zich kan beroepen op uitzonderlijke omstandigheden die zijn vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun konden wettigen, en zich bijgevolg tegen de terugbetaling ervan kan verzetten. We zouden hierbij wellicht kunnen denken
aan de situatie dat een nationale autoriteit aan de verkrijger verkeerde inlichtingen heeft gegeven omtrent de staatssteunprocedure. Er dient immers rekening te worden gehouden met
het feit dat begunstigden niet of slechts in geringe mate betrokken zijn bij een dergelijke procedure die toch vooral tussen de Commissie en de lidstaat speelt. In een dergelijk geval staat
het echter aan de nationale rechter, zo die wordt aangezocht, de omstandigheden van het
geval te beoordelen, eventueel na het Hof van Justitie prejudiciële uitleggingsvragen te hebben gesteld.
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HvJEG 20 september 1990, zaak c-5/89, BUG-Alutechnik, Jur. 1990, p. 1-03437
HvJEG 20 maart 1997, zaak c-24/95, Alcan Deutschland, Jur. 1997, p 1.-1591.

32

Wat betekent dit nu voor een van de meest bekende vormen van steunverlening: het
verlenen van subsidie? Volgens de Awb-procedure zal het bestuursorgaan op een aanvraag
tot subsidie een besluit moeten nemen inzake de subsidieverlening. Ten tijde van de subsidieverlening is het bedrag van de steun nog niet definitief vastgesteld; daarvoor is eerst nog
een vaststellingsbesluit nodig in de zin van artikel 4:42 Awb. Mocht in deze fase blijken dat de
subsidieverlening in strijd komt met het communautaire recht, dan kan het bestuursorgaan
blijkens artikel 4:48 Awb nog besluiten tot intrekking van de subsidie. Genoemde bepaling
voorziet immers in een bevoegdheid tot intrekking of wijziging van de subsidieverlening. De
Awb formuleert een vijftal gronden waarop tot intrekking of wijziging kan worden overgegaan,
waarbij met name de onder d) vermelde aandacht verdient: ’indien de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten’. Als de Commissie - in de fase waarin naar Nederlands recht de subsidie nog slechts is verleend, maar nog
niet is vastgesteld - besluit dat er sprake is van onrechtmatig verleende staatssteun, dan kan
de verleende subsidie naar onze mening op genoemde grond worden ingetrokken. Blijkens
de jurisprudentie van het HvJEG kan de begunstigde aan een besluit van een nationale autoriteit inzake verlening van subsidie geen gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen omtrent
de rechtmatigheid van een dergelijke steunmaatregel; het ligt op de weg van de begunstigde
om zich ervan te vergewissen dat bij de verlening van de in geding zijnde subsidie de procedure van artikel 92 (oud) EG-Verdrag is gevolgd. In Awb-termen: tot het moment van goedkeuring door de Commissie wist hij of behoorde hij dus te weten dat de subsidieverlening onjuist was. Opmerkelijk is tegen deze achtergrond een uitspraak van de President van de
Rechtbank Assen.79 In deze uitspraak is aangenomen dat het niet onwaarschijnlijk is dat het
vertrouwensbeginsel zich verzet tegen een terugvordering, nu door het bestuur niet van meet
af aan is duidelijk gemaakt dat de mogelijkheid bestaat dat er op Europees niveau problemen
zouden rijzen over de onderhavige steunmaatregel.
De vaststellingsbeschikking kan volgens artikel 4:49 Awb slechts worden gewijzigd of ingetrokken a) op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld, b)
indien de vaststelling onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten en c) indien
de ontvanger na de vaststelling niet heeft voldaan aan verplichtingen verbonden aan de subsidie. Als de Commissie in de fase na de vaststelling van de subsidie besluit dat de verleende
steunmaatregel onrechtmatig is en tot terugvordering moet worden overgegaan, dan lijkt de
Awb daarvoor op het eerste gezicht weinig ruimte te bieden. Immers, grond a) zal het bestuursorgaan weinig soelaas bieden, nu een bestuursorgaan dat subsidie heeft verleend op
de hoogte had moeten zijn van bepalingen omtrent staatssteun. Maar ook grond b) lijkt een
weinig geschikte grond voor terugvordering, omdat deze grond gelet op de ontstaansgeschiedenis van de Awb slechts ziet op de onjuistheid van de vaststelling van de hoogte en
niet op de onjuistheid van de subsidieverlening sec. Wordt deze grond evenwel EG-recht conform uitgelegd, dan bestaat daarmee een voldoende basis voor intrekking van de vaststel79

Pres. Rb. Assen 2 oktober 2000, nr. 00/718 WET P01 G01 (niet gepubliceerd).
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lingsbeschikking. Met de intrekking wordt dan vervolgens een titel geschapen om op grond
van artikel 4:57 Awb tot terugvordering over te gaan. In ieder geval lijkt duidelijk dat we ons
zouden moeten bezinnen op de vraag of het bepaalde in artikel 4:49 Awb geen aanpassing
behoeft in het licht van het communautaire recht.

1.3

Schorsing van het intrekkings- en terugvorderingsbesluit

Het Europees recht eist in het geval van een negatieve beschikking van de Commissie niet
alleen dàt er tot terugvordering wordt overgegaan, maar ook dat deze terugvordering onverwijld en daadwerkelijk geschiedt. Dit impliceert dat het bestuursorgaan onverwijld een intrekkings- en terugvorderingsbesluit behoort te nemen, maar tevens dat terstond tot effectuering
van een dergelijk besluit behoort te worden overgegaan. Tegen deze achtergrond lijkt het
toekennen van schorsende werking aan het instellen van bezwaar en beroep tegen zulk een
intrekkings- en terugvorderingsbesluit onverenigbaar met het vereiste van een onverwijle en
daadwerkelijke terugvordering. Voor Nederland lijken zich op dat punt weinig problemen voor
te doen, nu in artikel 6:16 Awb is bepaald dat het instellen van bezwaar of beroep niet de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit schorst. De praktijk blijkt echter heel wat weerbarstiger: met name de omstandigheid dat rechtbanken in voorlopige voorziening al snel tot schorsing geneigd zijn lijkt vanuit het perspectief van het EG-recht discutabel. Zo zagen we hiervoor in paragraaf 1.2 al dat de President van de Rechtbank Assen wegens schending van het
vertrouwensbeginsel (terwijl het HvJEG in een dergelijk geval een beroep op het vertrouwensbeginsel blijkens zijn jurisprudentie niet honoreert) de tenuitvoerlegging van het intrekkings- en terugvorderinsbesluit schorste.80 Maar ook kan worden gewezen op uitspraken van
de voorzieningenrechter van de rechtbanken Rotterdam en ’s-Hertogenbosch, waarin de tenuitvoerlegging van een intrekkings- en terugvorderingsbesluit – hangende een beroep bij het
Gerecht van Eerste Aanleg tegen de Commissiebeschikking – wordt geschorst.81 Wat opvalt
is dat in de afweging, zoals die wordt verricht door de voorzieningenrechter slechts het publieke belang van invordering jegens het financiële belang van de begunstigde wordt afgewogen. Het communautaire belang van een onverwijlde en daadwerkelijke terugvordering lijkt in
de afweging geen rol te spelen. Naar onze mening verdraagt een dergelijke benadering van
de voorzieningenrechter zich niet met de communautaire verplichting om onverwijld tot invordering over te gaan. Ook niet als op datzelfde moment nog een beroep tegen de Commissiebeschikking aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg: in dat geval kan eventueel in de
procedure tegen de Commissiebeschikking om schorsing worden gevraagd (zie de artikelen
242 en 243 EG-Verdrag), maar niet in de procedure voor de nationale rechter tegen het intrekkings- en terugvorderingsbesluit.
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Pres. Rb. Assen 2 oktober 2000, nr. 00/718 WET P01 G01 (niet gepubliceerd).
Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam 27 augustus 2003, VBELEI 03/2162 ZWI en BELEI 03/2163
ZWI (niet gepubliceerd); Voorzieningenrechter Rb. ’s-Hertogenbosch 23 december 2003, 03/3145
VV (niet gepubliceerd).
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1.4

Verjaringstermijnen

Niet alleen het in het nationale recht erkende vertrouwensbeginsel kan ertoe leiden dat de
door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering praktisch onmogelijk wordt gemaakt;
datzelfde geldt voor de termijnen die in het bestuursrecht worden gesteld aan de uitoefening
van de bevoegdheid om tot intrekking van een vaststellingsbesluit of tot terugvordering van
hetgeen onverschuldigd is betaald, over te gaan.
De uitoefening van de bevoegdheid om tot intrekking van een vastgestelde subsidie over te
gaan, is in het derde lid ook nog eens gekoppeld aan een termijn van vijf jaren sedert de dag
dat het vaststellingbesluit is bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor de in artikel 4:57 Awb gegeven bevoegdheid om tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en
voorschotten over te gaan: zij kunnen slechts worden teruggevorderd voor zover na de dag
waarop de subsidie is vastgesteld (...) nog geen vijf jaren zijn verstreken. Hoe verhouden deze termijnbepalingen zich nu tot de communautaire verplichting om uitvoering te geven aan
een beschikking van de Commissie waarbij wordt opgedragen om een onrechtmatig verleende steunmaatregel in te trekken en de steun terug te vorderen? In het arrest Alcan heeft het
Hof er geen misverstand over laten bestaan dat een lidstaat zich niet mag beroepen op het
gerechtvaardigd vertrouwen van een ondernemer dat voortvloeit uit een nationale fatale termijn ten aanzien van de intrekking of terugvordering. De nationale autoriteiten hebben aldus
het Hof geen enkele beoordelingbevoegdheid: hun rol is beperkt tot het uitvoeren van de beschikking van de Commissie. En ook het rechtszekerheidsbeginsel - in de zin dat een marktdeelnemer na het verstrijken van de intrekkingstermijn mag uitgaan van de rechtmatigheid
van de steunmaatregel - leidt niet tot een ander oordeel. Het Hof overweegt daartoe dat aangezien de nationale autoriteit geen beoordelingsbevoegdheid heeft de ontvanger van onrechtmatige steun niet langer in onzekerheid verkeert wanneer de Commissie een beschikking heeft gegeven waarbij deze steun overenigbaar wordt verklaard en de terugvordering
wordt gelast. Derhalve is de nationale autoriteit verplicht het besluit tot toekenning van steun
in te trekken, ook indien zij de termijn heeft laten verstrijken waarna naar nationaal recht intrekking in het belang van de rechtszekerheid is uitgesloten. Dit impliceert dat het in artikel 10
EG-Verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw vereist dat de in de artikelen
4:49 en 4:57 Awb genoemde termijnen buiten toepassing worden gelaten, indien een bestuursorgaan niet snel genoeg - dat wil zeggen niet binnen vijf jaren - tot intrekking of terugvordering is overgegaan.
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2

Terugvordering van staatssteun in het burgerlijk recht

2.1 Vordering uit onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Er kan eveneens sprake zijn van onrechtmatige staatssteun in het kader van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij leningen tegen gunstige voorwaarden, kwijtschelding van een vordering, verkoop of verhuur van goederen tegen een lagere prijs dan de marktprijs en het betalen van kunstmatig verhoogde, niet marktconforme prijzen door de Staat of een ander openbaar lichaam. De vraag rijst of terugvordering van zodanige staatssteun via het burgerlijk recht kan geschieden door middel van een vordering uit
onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) dan wel een vordering uit ongerechtvaardigde
verrijking (artikel 6:212 BW).
Om terugvordering van het onrechtmatig betaalde dan wel het ten onrechte genoten voordeel
uit hoofde van onverschuldigde betaling respectievelijk ongerechtvaardigde verrijking mogelijk
te maken, moet de onderliggende privaatrechtelijke overeenkomst uit de rechtsorde zijn verwijderd. De vraag is op welke grond die verwijdering kan worden gebaseerd.

2.2

Nietigheid rechtshandeling wegens strijd met dwingende wetsbepaling; partiële nietigheid en conversie

Volgens artikel 3:40, tweede lid, BW leidt strijd met een dwingende wetsbepaling tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van
één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en
ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit. Het voorgaande
heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van
daarmee strijdige rechtshandelingen aan te tasten (artikel 3:40, derde lid, BW).
Het staatssteunregime van de artikelen 87 en 88 EG-Verdrag in verbinding met de Europese
Procedureverordening en artikel 10 EG-Verdrag is van dwingend recht. Dit vindt behalve in
de inhoud en strekking van die regels ook steun in de jurisprudentie van het Hof van Justitie,
met name de arresten BUG-Alutechnik en Alcan. De genoemde bepalingen van het EGVerdrag en de Procedureverordening maken deel uit van de rechtsorde van de lidstaten82 en
zijn van hogere orde dan nationale wet- en regelgeving die bij strijd moet wijken voor het
voorrang hebbende gemeenschapsrecht.

83

Wat op grond van artikel 3:40 BW geldt voor

dwingende nationale wetsbepalingen, geldt dan a fortiori voor het hogere dwingende Europese gemeenschapsrecht. Strijd van een privaatrechtelijke rechtshandeling met het dwingendrechtelijke Europese staatssteunregime zou, als nietigheid moet worden aangenomen,

82

83

De arresten van HvJEG 5 februari 1963, Jur. 9 (1963), p. 1, Van Gend en Loos, en 5 juli 1964, Jur.
10 (1964), p. 1199, Costa ENEL.
HvJEG 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p. 629.
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betekenen dat het in het kader van die rechtshandeling betaalde onverschuldigd is geschied
en dat de door die rechtshandeling ontstane verrijking ongerechtvaardigd is.
Aangezien de Europese staatssteunregels niet uitsluitend strekken ter bescherming van één
der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, leidt strijd met die regels niet tot vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 3:40, tweede lid, BW. De uitzondering van artikel 3:40, derde
lid, BW is hier niet van toepassing. De Europese regels inzake staatssteun hebben in samenhang met een beschikking van de Europese Commissie juist wel de strekking om de geldigheid van daarmee strijdige steunmaatregelen, waaronder ook privaatrechtelijke rechtshandelingen vallen, aan te tasten.
In gevallen waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling een ongeoorloofde steunmaatregel
is - bijvoorbeeld de verkoop door een overheidslichaam aan een onderneming van een goed
voor een bedrag ver onder de marktprijs -, rijst de vraag of dit tot een volledige nietigheid van
de rechtshandeling leidt. Zou in het genoemde voorbeeld de koopovereenkomst in stand
kunnen worden gelaten, indien de verkoopprijs wordt verhoogd tot het niveau van de marktprijs? Het Burgerlijk Wetboek kent de mogelijkheid van partiële nietigheid van een privaatrechtelijke rechtshandeling. In artikel 3:41 BW is bepaald dat als een grond van nietigheid
slechts een deel van een rechtshandeling betreft, deze rechtshandeling voor het overige in
stand blijft, voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeling, niet in onverbrekelijk verband met het nietige deel staat. Verhoging van de nietige verkoopprijs tot een marktconforme verkoopprijs zou mogelijk door middel van de rechtsfiguur van conversie uitkomst
kunnen bieden. Artikel 3:42 BW luidt:
’Beantwoordt de strekking van een nietige rechtshandeling in een zodanige mate aan die van een
andere, als geldig aan te merken rechtshandeling, dat aangenomen moet worden dat die andere
rechtshandeling zou zijn verricht, indien van de eerstgenoemde wegens haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking van die andere rechtshandeling toe, tenzij dit onredelijk zou zijn
jegens een belanghebbende die niet tot de rechtshandeling als partij heeft medegewerkt.’

2.3

Civielrechtelijke verjaringstermijnen

De vraag rijst of de civielrechtelijke verjaringstermijnen van de artikelen 3:309 en 3:310 BW
een probleem vormen voor een terugvordering uit onverschuldigde betaling of uit ongerechtvaardigde verrijking. Volgens artikel 3:309 BW verjaart een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger is
bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan. Artikel 3:310
BW bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die
waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de
daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van
twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is
geworden.

37

Indien en voor zover de in de artikelen 3:309 en 3:310 BW opgenomen verjaringstermijnen
zich verzetten tegen de uitvoering van een beschikking van de Europese Commissie binnen
de daarvoor geldende Europese termijn door middel van een vordering uit onverschuldigde
betaling dan wel van een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking, dienen genoemde civielrechtelijke verjaringstermijnen op grond van het dwingende Europese staatssteunregime
en artikel 10 EG-Verdrag buiten toepassing te worden gelaten.

2.4

Bewaarplicht

Ingevolge artikel 2:10, derde lid, BW rust op het bestuur van een privaatrechtelijke rechtspersoon de verplichting om de in het eerste en tweede lid van dit wetsartikel bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. De civielrechtelijke bewaarplicht van zeven jaar kan tot serieuze problemen leiden, nu de Europese Commissie op grond van het gemeenschapsrecht tot tien jaar na de dag van steunverlening een
terugvorderingsbevel tot de lidstaat kan richten.

3

Terugvordering van staatssteun in het belastingrecht

Staatssteun kan zich onder andere voordoen in de vorm van vrijstelling, verlaging of kwijtschelding van belastingen. Het kan daarbij gaan om zowel directe als indirecte belastingen.
Hierna wordt eerst het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen behandeld. Daarna komt de terugvordering bij beide soorten belastingen aan de orde.

3.1

Directe en indirecte belastingen

Het Nederlandse fiscale recht maakt onderscheid tussen aanslagbelastingen (directe belastingen als inkomstenbelastingen en vennootschapsbelasting) enerzijds en aangiftebelastingen (indirecte belastingen als omzetbelasting en accijnzen) anderzijds. Directe en indirecte
belastingen kennen ieder hun eigen heffingsregiem. Doordat, anders dan bij indirecte belastingen het geval is, bij directe belastingen in beginsel geen aanslag wordt opgelegd zonder
dat de aangifte wordt beoordeeld, geldt voor navordering van directe belastingen een strikter
regiem dan bij naheffing van indirecte belastingen het geval is. Zo kan navordering slechts
aan de orde zijn wanneer sprake is van ’een nieuw feit’. In geval van naheffing van indirecte
belastingen wordt een dergelijk vereiste niet gesteld. In het navolgende zal nader op een en
ander worden in gegaan.
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3.2

Navordering van directe belastingen

3.2.1

Algemeen

Directe belastingen zijn belastingen die bij wege van aanslag worden geheven (artikel 11 e.v.
Algemene wet inzake rijksbelastingen; hierna: de Awr). Als voorbeeld hiervan kan worden
genoemd de heffing van vennootschapsbelasting (artikel 24, eerste lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969).
Ten onrechte niet betaalde vennootschapsbelasting moet worden nagevorderd overeenkomstig artikel 16 Awr. Deze bepaling luidt als volgt:

Artikel 16
1

Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is
gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, dan wel dat een in de belastingwet voorziene
vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is
verleend, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een
te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen. Een feit, dat de inspecteur bekend was of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren, behoudens
in de gevallen waarin de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader trouw is.

2

Navordering kan mede plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven,
doordat:

a.

een voorlopige aanslag, een voorheffing, een voorlopige teruggaaf of een voorlopige verliesverrekening ten onrechte of tot een onjuist bedrag is verrekend;

b.

zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 2.17, vierde lid, aanhef en onder 1°, van de Wet
inkomstenbelasting 2001.

3

De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf
jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Artikel 11, vierde lid, is te dezen
van toepassing. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd.

4

(…)

3.2.2

Het vereiste van een nieuw feit

In de bepaling van artikel 16, eerste lid, Awr ligt besloten dat tot navordering slechts kan worden overgegaan in geval van een ’nieuw feit’. Hiervan is sprake in geval van een feit dat de
Inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet kende of behoefde te kennen.

84

De vraag is

of het als onrechtmatig aanmerken van een belastingfaciliteit als een nieuw feit kan worden
beschouwd.85 Daarbij is van belang dat een tot een te hoog bedrag verrekende voorheffing
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Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, FED Fiscale studieserie, vierde druk, Deventer, 1994 p. 39.
Zie R.H.C. Luja, Een gerechtvaardigd vertrouwen in belastingfaciliteiten, Weekblad Fiscaal Recht
1999, nr. 6351, p. 1045 e.v., met name paragraaf 2.2.
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binnen de navorderingstermijn vrijwel steeds kan nagevorderd, zij het dat de inspecteur hierbij wel is gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.86

3.2.3

Een verjaringstermijn

In artikel 16, derde lid, Awr is de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag gekoppeld aan een verjaringstermijn van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Ook op dit punt is het niet ondenkbaar dat er zich problemen kunnen
voordoen met het oog op de communautairrechtelijke verplichting om in voorkomende gevallen gevolg te geven aan de terugvorderingsbeslissing van de Commissie.

3.2.4

Bewaarplicht

In artikel 52, vierde lid, van de Awr is een bewaarplicht van zeven jaar vastgelegd. In het eerste lid van artikel 52 Awr is bepaald dat administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar
de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk
blijken. Volgens het vierde lid, van artikel 52 Awr zijn administratieplichtigen, voor zover bij of
krachtens de belastingwet niet anders is bepaald, verplicht de in de voorgaande leden bedoelde gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
De fiscale bewaarplicht van zeven jaar kan tot serieuze problemen leiden, omdat de Europese Commissie op grond van het gemeenschapsrecht tot tien jaar na de dag van steunverlening een terugvorderingsbevel tot de lidstaat kan richten.

3.3

Naheffing van indirecte belastingen

3.3.1

Algemeen

Indirecte belastingen, zoals omzetbelasting (artikel 14 Wet op de omzetbelasting 1968) en
accijnzen (artikel 53 Wet op de accijns), worden op aangifte voldaan (Hoofdstuk IV, artikelen
19 e.v. Awr). Deze bepaling – artikel 19 e.v. Awr - is echter niet van toepassing op alle indirecte belastingen. Zo worden douanerechten, maar ook accijns en omzetbelasting terzake
van invoer, geheven bij wege van uitnodiging tot betaling (Hoofdstuk IVA, artikelen 22a e.v.
Awr).87
86
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Langereis, a.w., p. 40.
Douanerechten worden geheven bij op grond van rechtstreeks werkend gemeenschapsrecht (verordening (EEG) nr. 2313/92 en verordening (EG) nr. 2454/93). De autonomie van de lidstaten is op dit punt uiterst gering zodat geen of minimale ruimte bestaat om te voorzien in regelingen die het karakter van staatssteun zouden kunnen hebben. Bovendien vormen douanerechten ei-
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Ten onrechte niet betaalde indirecte belastingen kunnen op grond van artikel 20 Awr worden
nageheven. Deze bepaling luidt als volgt:
Artikel 20
1
Indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen. Met geheel of
gedeeltelijk niet betaald zijn wordt gelijkgesteld het geval waarin, naar aanleiding van een ingevolge de belastingwet gedaan verzoek, ten onrechte of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of
vermindering van inhouding van belasting dan wel teruggaaf van belasting is verleend.
2
De naheffing geschiedt bij wege van naheffingsaanslag, die wordt opgelegd aan degene, die
de belasting had behoren te betalen, dan wel aan degene aan wie ten onrechte, of tot een te
hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel teruggaaf is verleend. In gevallen waarin ten gevolge van het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door een ander dan de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, te weinig belasting is
geheven, wordt de naheffingsaanslag aan die ander opgelegd.
3
De bevoegdheid tot naheffing vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend.
4
(…)

3.3.2

Afzien van naheffing volgens nationaal recht

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag wordt niet het vereiste van een ’nieuw feit’ gesteld.

88

Toch is de mogelijkheid om naheffingsaanslagen op te leggen geenszins onbeperkt.

Ook hier geldt dat de inspecteur bij het opleggen ervan gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.3.3

89

Een verjaringstermijn

Ook ten aanzien van de indirecte belastingen geldt dat de bevoegdheid tot naheffing vervalt
door verloop van vijf jaren. In dit geval te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin
de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Ook hier geldt dat terugvorderingsproblemen niet ondenkbaar zijn als de Commissie ook na het verstrijken van deze termijn de terugvordering gelast middels een naheffing.

3.3.4

Bewaarplicht

Ook hier geldt ingevolge artikel 52, vierde lid, Awr een bewaarplicht van zeven jaar. Dat is
een probleem. Hier zij verwezen naar subparagraaf 3.2.4.
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89

gen middelen van de gemeenschap, om reden waarvan door de Commissie (en de Europese Rekenkamer) strikt op de juiste toepassing van dit gemeenschapsrecht wordt toegezien (zie bijvoorbeeld het Speciale verslag van de Europese Rekenkamer nr. 23/2000 over de toepassing van de
douanewaardebepalingen).
Zie M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer Deventer
1999, p. 96 e.v.
Langereis, a.w., p. 40.
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3.4

Toepassing van nationaal vertrouwensbeginsel op heffing naar nationaal recht geheven
belastingen

In geval blijkt dat in strijd met de wettelijke bepalingen de nationale of op geüniformeerde
grondslag geheven belasting tot een te laag bedrag is geheven of ten onrechte teruggaaf is
verleend tot een te hoog bedrag, blijft (na-)heffing of navordering niettemin achterwege wanneer dit in strijd zou zijn met het ongeschreven vertrouwensbeginsel.90
De situatie waarin een nationale regeling wordt aangemerkt als onrechtmatige staatssteun, vertoont met name overeenkomst met de door Happé onderscheiden situatie waarin
een rechtens te beschermen vertrouwen kan worden ontleend aan een beleidsregel of aan
een toezegging.

91

Een beleidsregel is volgens artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht een
bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat beleidsregels onder voorwaarden als recht in de zin van
(thans) artikel 79 van de Wet op de rechterlijke organisatie kunnen worden aangemerkt en
dat als deze beleidsregels contra legem zijn daaraan niettemin een rechtens te beschermen
vertrouwen kan worden ontleend.

92-93

Voor het aan een toezegging te ontlenen vertrouwen geldt iets vergelijkbaars.94 Blijkens het
arrest van de Hoge Raad van 26 september 1979 kan ook een contra legem toezegging een
rechtens te beschermen vertrouwen opwekken.

95

Een rechtens te beschermen vertrouwen staat er in beginsel niet aan in de weg dat een toezegging voor wat toekomstige situaties betreft, wordt ingetrokken. De inspecteur kan aan deze intrekking evenwel geen terugwerkende kracht verlenen.
Uit dit oordeel lijkt te volgen dat een begunstigde niet een op het Nederlandse nationale
fiscale recht gebaseerde actie tot terugvordering (navordering) van onrechtmatige fiscale
staatssteun zal kunnen doen afstuiten op een nationale regeling of bepaling, zoals bijvoorbeeld wegens het verstrijken van de in artikel 16, derde lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen genoemde navorderingstermijn van vijf jaar. Inderdaad kwam het Hof van
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HR 7 januari 1970, rolnr. 16201, BNB 1970/78. Zie in dit verband ook arrest HR 14 oktober 1970,
BNB 1971/3 waarin de HR destijds oordeelde dat in die casus aan een rechtens te beschermen vertrouwen niet kon worden toegekomen, maar dat dit onverlet liet de mogelijkheid om schadevergoeding te vordering op grond van onrechtmatige (overheids)-daad.
Zie R.H. Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Fiscale Monografieën nr. 77, Kluwer-Deventer 1996, p. 114 e.v.
Zie HR 11 oktober 1985, rolnr. 12538, NJ 1986, 322 en 28 maart 1990, rolnr. 25668, BNB
1990/194 (Leidraadarrest).
Happé, a.w., p. 121. Zie ook L.A. de Blieck, P.J. van Amersfoort, J. de Blieck en E.A.G. van der
Ouderaa, Algemene wet inzake rijksbelastingen, FED Fiscale studieserie, Deventer, vierde druk, p.
214 e.v.
De Blieck e.a., a.w., p. 223 e.v.
HR 26 september 1979, rolnr. 19250, BNB 1979/311, AB 1980, 210 m.nt. P.J. Stolk. Zie ook Happé,
a.w., p. 187.
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Justitie in het arrest Alcan Deutschland tot een dergelijke conclusie.

96

Zo bezien kan de nati-

onale wettelijke navorderingstermijn geen belemmering vormen voor terugvordering (navordering) van de onrechtmatige fiscale staatssteun.

97

Hoe verhoudt zich dit nu tot bijvoorbeeld

het vereiste van ’een nieuw feit’ als voorwaarde voor navordering van ten onrechte niet betaalde (directe) belastingen?

98

In het navolgende zal nader op een en ander worden inge-

gaan.

3.5

Doet Nederlandse regeling afbreuk aan volle werking van gemeenschapsrecht?

Hiervoor kwam in paragraaf 3.2.2 reeds aan de orde om aan navordering te kunnen toekomen, het vereiste van een “een nieuw feit” wordt gesteld. Op grond van dit vereiste kunnen –
kort gezegd - feiten die bij het opleggen van de aanslag bekend of redelijkerwijs bekend konden zijn, geen aanleiding vormen voor navordering voor de in verband met die feiten meerverschuldigde belasting.
Luja stelde zich in eerste instantie op het standpunt dat “het nieuw-feit vereiste de rechtszekerheid beoogt te waarborgen” en dat deze beperking aan terugvordering via de fiscale
weg in de weg zou staan.99 In diens dissertatie stelt hij zich echter terughoudender op.100 Zo
spreekt hij van een mogelijkheid dat deze bepaling buiten toepassing zou moeten blijven, nu
in geval van terugvordering van onrechtmatige staatssteun, het gemeenschapsrecht zich hiertegen zou kunnen verzetten.
Onmiddellijk dringt zich hierbij de vraag op of het door het HvJEG in het arrest Alcan
Deutschland uitgesproken oordeel ten aanzien van het 'nieuw-feit vereiste' overeenkomstige
toepassing zou moeten vinden. Ook hier geldt namelijk dat de nationale autoriteiten geen enkele beoordelingsbevoegdheid hebben ter zake van de intrekking van een toekenningsbesluit.
Tegelijkertijd ligt in de opmerking van Luja dat het 'nieuw-feit vereiste de rechtszekerheid beoogt te waarborgen' besloten dat artikel 16, lid 1 Awr die rechten doet ontstaan ten aanzien
van de intrekking van een administratieve handeling. Dergelijke bepalingen mogen echter, net
als alle andere relevante bepalingen van nationaal recht, niet aldus worden toegepast, dat de
door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering hierdoor praktisch onmogelijk wordt
gemaakt.
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HvJEG 20 maart 1997, Zaak nr. C-24/95, Alcan Deutschland, Jur. 1997, p. I-1591.
In deze zin ook R.H.C. Luja, Assessment and recovery of tax incentives in the EC and
the WTO, Intersentia, Oxford-Antwerpen-New York 2003, Hoofdstuk VII, paragraaf 3.1.3, p. 235.
Artikel 16, lid 1 Awr luidt: “Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat een
aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, dan wel dat
een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte
of tot een te hoog bedrag is verleend, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting dan wel de
ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskorting navorderen. Een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering
opleveren, behoudens in de gevallen waarin de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader
trouw is.” Zie in dit kader bijvoorbeeld HR 20 oktober 1999, rolnr. 34 636, BNB 1999/445*.
Luja, Terugvordering van fiscale staatssteun, Tijdschrift voor Formeel belastingrecht, 2001, nr. 9,
p. 7.
Luja, Assessment and recovery of tax incentives in the EC and the WTO, Oxford –
Antwerp – New York: Intersentia, Hoofdstuk VII, paragraaf 3.1.4, p. 236-237.
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Worden de aangehaalde passages uit het arrest BUG Alutechnik en Alcan Deutschland
tezamen bezien, dan moet worden vastgesteld dat toepassing van het ’nieuw-feit vereiste’ dit
stellig wel tot gevolg heeft. Immers, net als van een prudent marktdeelnemer mag worden
verlangd, had ook de Inspecteur redelijkerwijs bekend kunnen zijn met het feit dat de staatssteun niet was aangemeld. Het behoeft dan ook geen verdere toelichting dat de terugvordering van ten onrechte betaalde steun het hanteren van een dergelijke bepaling nagenoeg onmogelijk worden en dat de gemeenschapsbepalingen inzake steunmaatregelen van de staten
elk nuttig effect zouden verliezen.

3.6

Buiten toepassing laten vereiste van ’een nieuw feit’: gevolgen

Zou op grond van het voorgaande gezegd moeten worden dat het vereiste van “een nieuw
feit” als voorwaarde voor navordering buiten beschouwing moet worden gelaten, dan rijst de
vraag welke gevolgen dit meebrengt voor de toepassing van de nationale procedure tot navordering van onrechtmatige fiscale staatssteun in de vorm van directe belastingfaciliteiten.
Luja meent dat hierdoor de fiscale procedure van navordering niet langer bruikbaar zou
zijn voor de terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun. Dit lijkt echter zeer de
vraag. Net als alle andere met overheidsgezag beklede instanties in de lidstaten, heeft ook de
rechter een eigen en zelfstandige verplichting strijdigheid van nationale bepalingen met het
gemeenschapsrecht weg te nemen.101 In de uitoefening van zijn bevoegdheid is de rechter
verplicht zorg te dragen voor de volle werking van de normen van gemeenschapsrecht, daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de - zelfs latere - nationale wetgeving
buiten toepassing latende, zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving
of enige andere constitutionele procedure behoeft te vragen of af te wachten.

102

Hoewel Luja terecht opmerkt dat 'this approach could have the undesirable effect that certain parts of national procedures are applicable and others are not', moet worden geconstateerd dat de Gemeenschapsrechter dit effect, hoe onwenselijk dit ook moge zijn, heeft onderkend en heeft aanvaard. Dit betekent dat in zoverre geen belemmering bestaat voor terugvordering van onrechtmatige (fiscale) staatssteun met gebruikmaking van de fiscale procedures voor navordering van (directe) belastingen, ook al is in voorkomend geval van 'een nieuw
feit' geen sprake en ook als de nationale navorderingstermijn van (ruim) 5 jaar verstreken
(maar uiteraard nog niet de in artikel 15, lid 1 Verordening (EG) 659/1999 genoemde termijn
van 10 jaar).
Moet bij terugvordering van onrechtmatige staatssteun het vereiste van een nieuw feit
buiten toepassing blijven, dan lijkt de navorderingsprocedure voor het overige op de procedure die wordt gehanteerd bij de naheffing van indirecte belastingen, zoals omzetbelasting, accijnzen en dergelijke.
101
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HvJEG 26 september 1996, Zaak nr. C-168/95, Luciano Arcaro, Jur. 1996, p. I-4705,
r.o. 41.
HvJEG 9 maart 1978, Zaak nr. 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p. 629, r.o. 24.
Bij het vorderen van nabetaling van indirecte belastingen wordt gesproken over “nahef-
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De bevoegdheid tot naheffing wordt slechts begrensd door beginselen van behoorlijk
bestuur naar nationaal recht. In geval van terugvordering van onrechtmatige indirecte belastingsteun via deze procedure zouden, op grond van de procedurele autonomie, deze beginselen eveneens toepassing kunnen vinden, behoudens voorzover deze afbreuk zouden doen
aan de volle werking van het gemeenschapsrecht.

3.7

De aangepaste nationale regeling en het gelijkwaardigheidsbeginsel

Vanuit nationaal perspectief lijken aldus geen onoverkomelijke bezwaren te bestaan tegen
het buiten toepassing laten van het vereiste van “een nieuw feit”. Daarmee komen wij op de
vraag of het communautaire gelijkwaardigheidsbeginsel zich hier wellicht tegen verzet. Op
grond van dit beginsel moeten voor de terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun
de procedures worden gebruikt die ook voor vergelijkbare nationale vorderingen worden gebruikt. Er zou kunnen worden betoogd dat door het buiten beschouwing laten van één van de
voorwaarden (“het nieuwe feit”), niet langer sprake is van een zelfde procedure, zodat hierdoor niet langer aan het gelijkwaardigheidsbeginsel zou worden gedaan. Zou deze lijn van
redeneren echter juist en geldig zijn, dan zou dit betekenen dat een afzonderlijke regeling
voor terugvordering van onrechtmatige staatssteun – zoals bijvoorbeeld door Luja wordt
voorgestaan – nooit rechtsgeldig toegepast zou kunnen worden.
Een rechtsoverweging van het HvJEG in het arrest Deutsche Milchkontor biedt in dit opzicht wellicht een aanknopingspunt.
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Het Hof overwoog namelijk:

’In de tweede plaats mag bij de toepassing van de nationale wettelijke regeling geen onderscheid worden gemaakt vergeleken met procedures ter beslissing van soortgelijke, doch zuiver nationale geschillen. Enerzijds moeten de nationale autoriteiten op dit gebied met dezelfde zorgvuldigheid te werk gaan en volgens modaliteiten die de invordering van de betrokken
bedragen niet moeilijker maken dan in vergelijkbare gevallen die uitsluitend betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van overeenkomstige nationale rechtsvoorschriften. Afgezien van
de voornoemde uitsluiting van een discretionaire bevoegdheid inzake de vraag of de terugvordering doelmatig is, mogen anderzijds de verplichtingen die de nationale wettelijke regeling oplegt aan ondernemingen waaraan ten onrechte financiële voordelen krachtens het gemeenschapsrecht zijn toegekend, niet zwaarder zijn dan die welke rusten op ondernemingen
die ten onrechte soortgelijke voordelen op grond van het nationale recht hebben ontvangen;
dit veronderstelt evenwel dat de twee categorieën begunstigden zich in een vergelijkbare situatie bevinden en een verschillende behandeling derhalve objectief niet te rechtvaardigen is.'

104

fing”, terwijl de term “navordering” is gereserveerd voor het vorderen van nabetaling van directe belastingen. Douanerechten worden geheven door middelen van uitnodiging tot betaling. Hoewel uit
het oogpunt van de nationale systematiek ook in dat geval over “naheffing” gesproken zou moeten
worden, gebruikt het Communautair Douanewetboek ook in dat geval de term “navordering”. Douanerechten worden geheven bij op grond van rechtstreeks werkend gemeenschapsrecht. De autonomie van de lidstaten is op dit punt uiterst gering zodat geen of minimale ruimte bestaat om te
voorzien in regelingen die het karakter van staatssteun zouden kunnen hebben. Bovendien vormen
douanerechten eigen middelen van de gemeenschap, om reden waarvan door de Commissie (en
de Europese Rekenkamer) strikt op de juiste toepassing van dit gemeenschapsrecht wordt toegezien (zie bijvoorbeeld het Speciale verslag van de Europese Rekenkamer nr. 23/2000 over de toepassing van de douanewaardebepalingen).
HvJEG Deutsche Milchkontor, r.o. 23.
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De conclusie die daaruit lijkt te mogen worden getrokken is, dat op een op het gemeenschapsrecht gebaseerde vordering geen nationale procesregels mogen worden toegepast die
ongunstiger zijn dan die welke van toepassing zijn op vergelijkbare nationaalrechtelijke vorderingen. Het doeltreffendheidsbeginsel gaat dan uiteindelijk voor het gelijkwaardigheidsbeginsel.

3.8 Slotopmerkingen

Hiervoor kwam de situatie van de grenspomphouders aan de orde waarin niet op voorhand
duidelijk was wie de uiteindelijke begunstigden van de onrechtmatige steun waren geweest.
De procedure van navordering voorziet niet in de mogelijkheid om steun die ten goede is gekomen aan een ander dan de belastingplichtige via heffing bij die ander ongedaan te maken.
Dit is anders bij naheffing. Bij de procedure van naheffing voorziet artikel 20, tweede lid, Awr
namelijk in de mogelijkheid van naheffing bij een ander dan de belastingplichtige.
In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2003, nr. DGB2003/
6058M staat in paragraaf 2 het volgende te lezen:105
’Aangezien de, volgens de Europese Commissie ten onrechte, verleende steun is verleend in de
vorm van belastingvoordelen is besloten die steun door de Belastingdienst te laten terugvorderen. Dit is mogelijk omdat vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG meebrengt dat toepassing van het nationale recht de toepassing en de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht niet mag aantasten. Dit geldt onverkort voor het belastingrecht. Het Europese recht doorbreekt de nationale rechtsregels die verhinderen dat in bepaalde omstandigheden het opleggen
van naheffings- c.q. navorderingsaanslagen niet (meer) mogelijk is. Dit betekent ook dat de in de
nationale wetgeving aan de inlichtingenverplichting en de bewaarplicht gestelde grenzen moeten
worden doorbroken.
Het staat de reders overigens vrij om gebruik te maken van hun recht tegen de opgelegde naheffings- en navorderingsaanslagen bezwaar te maken en beroep in te stellen.’

In de voorgaande paragrafen is uitgebreid ingegaan op de aan het nationale recht ontleende
mogelijkheden tot afzien van terugvordering van onrechtmatige staatssteun. In dat licht bezien kan de Staatssecretaris worden gevolgd, voorzover hij met “nationale rechtsregels” doelt
op “nationale bepalingen, praktijken of situaties” in de door het HvJEG bedoelde zin van het
woord. Te dezen is echter belangrijker dat de Staatssecretaris een stap verder gaat en stelt
dat:
’Dit ook betekent dat de in de nationale wetgeving aan de inlichtingenverplichting en de bewaarplicht gestelde grenzen moeten worden doorbroken.’

Nu concrete bepalingen in de Procedurele verordening omtrent de bewaarplicht en de bewaartermijn ontbreken, lijkt dit standpunt ontleend aan artikel 15, lid 1 van deze verordening.
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Te raadplegen via www.minfin.nl/03-6058.doc.
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Het lijkt echter twijfelachtig of dergelijke verplichtingen in deze bepaling gelezen kunnen worden, nu bepaald niet vaststaat dat deze tot de exclusieve bevoegdheden van de Gemeenschap behoren. Zou dat inderdaad niet het geval zijn, dan kan van een inperking van de procedurele autonomie van de lidstaten op dit punt106 geen sprake zijn.107 In dit kader kan worden gewezen op het arrest Eridania waarin het Hof in algemene termen overweegt:

108

’De rechtstreekse toepasselijkheid van een verordening sluit niet uit dat de tekst zelf van deze
verordening een communautaire instelling of een lidstaat machtigt tot het nemen van uitvoeringsmaatregelen. De wijze waarop deze bevoegdheid wordt uitgeoefend, wordt in het laatste
geval geregeld door het publiekrecht van de betrokken lidstaat; de rechtstreekse toepasselijkheid van de handeling waarbij de lidstaat tot het nemen van de betrokken nationale maatregelen wordt gemachtigd, zal tot gevolg hebben dat de nationale rechterlijke instanties toezicht
kunnen houden op de verenigbaarheid van die nationale maatregelen met de inhoud van de
gemeenschapsverordening.’

Hoe het ook zij, het verdient aanbeveling om in het bijzonder de bepalingen betreffende de
bewaarplicht als vervat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen te nuanceren en
desnoods aan te passen zodat duidelijk is dat deze in geval van fiscale staatssteun van toepassing kunnen blijven, ook na het verstrijken van de in artikel 52, vierde lid, van deze wet
genoemde termijn van 7 jaar.

4

Conclusies

Voor het terugvorderen van onrechtmatig verleende staatssteun kent het Nederlandse bestuursrecht geen algemene wettelijke basis, wel een algemene ongeschreven juridische
grondslag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 1996 aanvaard,
dat het algemene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd ook in het bestuursrecht geldt. In het kader van een bestuursrechtelijke betrekking is
het een zelfstandig bestuursrechtelijk beginsel. Dit geldt ook voor een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Een lagere bestuursrechter heeft als grondslag voor de bevoegdheid van een bestuursorgaan om subsidie als zijnde onrechtmatige staatssteun terug te vorderen, aangemerkt het bepaalde in artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag in verbinding
met een negatieve beschikking van de Europese Commissie.
Bijzondere wettelijke regels als juridische basis voor een terugvordering zijn ten aanzien van
subsidies neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht en in subsidiekaderwetten. De artikelen 4:48 en 4:49 Awb gaan over de intrekking of wijziging van de subsidieverlening respectievelijk subsidievaststelling. Volgens artikel 4:57 Awb kunnen alleen onverschuldigd betaalde
subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd binnen vijf jaar na de datum van
vaststelling. Artikel 4:57 Awb prevaleert als bijzondere regeling ten aanzien van subsidies
106

107
108

Voor Nederland betreft dit met name artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen en
in het bijzonder het vierde lid daarvan.
Zie voetnoten 29 en 31 hiervoor.
HvJEG 27 september 1979, Zaak nr. 230/78, Eridania, Jur. 1979, p. 2749, r.o. 34.
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boven een algemene vordering uit onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.
Daarnaast is in verschillende subsidiekaderwetten rekening gehouden met de terugvordering
van ten onrechte verleende staatssteun.
De subsidievaststellingsbeschikking kan volgens artikel 4:49 Awb slechts worden gewijzigd of
ingetrokken a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld,
b. indien de vaststelling onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten en c. indien
de ontvanger na de vaststelling niet heeft voldaan aan verplichtingen verbonden aan de subsidie. Als de Europese Commissie in de fase na de vaststelling van de subsidie besluit dat de
verleende steun onrechtmatig is en tot terugvordering moet worden overgegaan, lijkt de Awb
daarvoor op het eerste gezicht weinig ruimte te bieden. Immers, grond a. zal het bestuursorgaan weinig soelaas bieden, nu een bestuursorgaan dat subsidie heeft verleend op de hoogte
had moeten zijn van bepalingen omtrent staatssteun. Maar ook grond b. lijkt een weinig geschikte grond voor terugvordering, omdat deze grond gelet op de ontstaansgeschiedenis van
de Awb slechts ziet op de onjuistheid van de vaststelling van de hoogte en niet op de onjuistheid van de subsidieverlening sec. Wordt deze grond evenwel EG-recht conform uitgelegd,
dan bestaat daarmee een voldoende basis voor intrekking van de vaststellingsbeschikking.
Met de intrekking wordt dan vervolgens een titel geschapen om op grond van artikel 4:57 Awb
tot terugvordering over te gaan. In ieder geval lijkt duidelijk dat we ons moeten bezinnen op
de vraag of het bepaalde in artikel 4:49 Awb geen aanpassing behoeft in het licht van het
communautaire recht.
Het Europees recht eist in het geval van een negatieve beschikking van de Commissie niet
alleen dàt er tot terugvordering wordt overgegaan, maar ook dat deze terugvordering onverwijld en daadwerkelijk geschiedt. De omstandigheid dat rechtbanken in voorlopige voorziening al snel tot schorsing van het intrekkings- en terugvorderingsbesluit van het bestuursorgaan geneigd zijn, lijkt vanuit EG-rechtelijk perspectief discutabel. Het communautaire belang
van een onverwijlde en daadwerkelijke terugvordering lijkt in de afweging van de voorzieningenrechter geen rol te spelen. Naar onze mening verdraagt een dergelijke benadering van de
voorzieningenrechter zich niet met de communautaire verplichting om onverwijld en daadwerkelijk tot terugvordering over te gaan.
De uitoefening van de bevoegdheid om tot intrekking van een vastgestelde subsidie over te
gaan is in artikel 4:49, derde lid, Awb gekoppeld aan een termijn van vijf jaren sedert de dag
dat het vaststellingsbesluit is bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor de in artikel 4:57 Awb geregelde bevoegdheid om tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen
en voorschotten over te gaan. Hoe verhouden die termijnbepalingen zich nu tot de communautaire bevoegdheid van de Commissie om binnen tien jaar een lidstaat te bevelen onrechtmatige staatssteun terug te vorderen? Het in artikel 10 EG-Verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw in combinatie met de artikelen 87 en 88 EG-Verdrag, de Europese Procedureverordening en een hierop gabaseerde negatieve beschikking van de Commissie vereist dat de in de artikelen 4:49 en 4:57 Awb genoemde termijnen buiten toepassing
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worden gelaten, indien en voor zover zij een terugvordering conform het EG-recht onmogelijk
zouden maken.
Er kan eveneens sprake zijn van onrechtmatige staatssteun in het kader van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Het staatssteunregiem van de artikelen 87 en 88 EG-Verdrag in verbinding met de Europese Procedureverordening en artikel 10 EG-Verdrag is van dwingend
recht. Dit vindt behalve in de inhoud en strekking van die regels ook steun in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie, met name de arresten BUG-Alutechnik en Alcan. De genoemde bepalingen van het EG-Verdrag en de Procedureverordening maken deel uit van de rechtsorde
van de lidstaten en zijn van hogere orde dan nationale wet- en regelgeving die bij strijd moet
wijken voor het voorrang hebbende Europese gemeenschapsrecht. Wat op grond van artikel
3:40 BW geldt voor dwingende nationale wetsbepalingen, geldt dan a fortiori voor het hogere
dwingende Europese gemeenschapsrecht. Strijd van een privaatrechtelijke rechtshandeling
met het dwingendrechtelijke Europese staatssteunregiem zou, als nietigheid moet worden
aangenomen, betekenen dat het in het kader van die rechtshandeling bepaalde onverschuldigd is geschied en dat de door die rechtshandeling ontstane verrijking ongerechtvaardigd is.
In gevallen waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling een onrechtmatige steunmaatregel
is, rijst de vraag of dit tot een volledige nietigheid van de rechtshandeling moet leiden. Het
Burgerlijk Wetboek kent in de artikelen 3:41 en 3:42 de mogelijkheden van partiële nietigheid
van een privaatrechtelijke rechtshandelingen en van conversie, die kunnen voorkomen dat
een gedeeltelijk onrechtmatige maar voor het overige legitieme en gewenste rechtshandeling
volledig uit de rechtswereld zou moeten verdwijnen.
De vraag rijst of de civielrechtelijke verjaringstermijnen van de artikelen 3:309 en 3:310 BW
een probleem vormen voor een terugvordering uit onverschuldigde betaling of uit ongerechtvaardigde verrijking. Indien en voor zover de in die artikelen opgenomen verjaringstermijnen
zich verzetten tegen de uitvoering van een beschikking van de Europese Commissie binnen
de daarvoor geldende Europese termijn door middel van een vordering uit onverschuldigde
betaling dan wel van een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking, dienen genoemde civielrechtelijke verjaringstermijnen op grond van het dwingende Europese staatssteunregiem
en artikel 10 EG-Verdrag buiten toepassing te worden gelaten.
De civielrechtelijke bewaarplicht van zeven jaar ingevolge artikel 2:10, derde lid, BW kan tot
serieuze problemen leiden, nu de Europese Commissie op grond van het gemeenschapsrecht tot tien jaar na de dag van steunverlening een terugvorderingsbevel tot de lidstaat kan
richten.
Een belastingfaciliteit kan eveneens onrechtmatige staatssteun vormen. In de bepaling van
artikel 16, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ligt besloten dat tot navordering slechts kan worden overgegaan in geval van een ‘nieuw feit’. Hiervan is sprake in geval van een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet kende of behoefde te
kennen. De vraag is of het als onrechtmatig aanmerken van een belastingfaciliteit als een
nieuw feit kan worden beschouwd. Op grond van het gemeenschapsrecht hebben de nationale autoriteiten geen beoordelingsbevoegdheid ter zake van de intrekking van een toeken-
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ningsbesluit. Artikel 16, eerste lid, Awr mag, net als andere bepalingen van nationaal recht,
niet aldus worden toegepast dat de door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering
daardoor praktisch onmogelijk wordt gemaakt.
In artikel 16, derde lid, Awr is de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag gekoppeld aan een verjaringstermijn van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Ook op dit punt is het niet ondenkbaar dat er zich problemen kunnen
voordoen met het oog op de communautairrechtelijke verplichting om in voorkomende gevallen gevolg te geven aan de terugvorderingsbeslissing van de Commissie.
De fiscale bewaarplicht van zeven jaar kan tot serieuze problemen leiden, omdat de Europese Commissie op grond van het gemeenschapsrecht tot tien jaar na de dag van steunverlening een terugvorderingsbevel tot de lidstaat kan richten.
Bij het opleggen van een naheffingsaanslag geldt niet het vereiste van een ‘nieuw feit’. Hier
gelden echter wel de eerdergenoemde verjaringstermijn en de fiscale bewaarplicht van zeven
jaar. Daarbij kunnen zich ook in geval van naheffing problemen voordoen in verhouding tot
het communautaire recht.
Het verdient aanbeveling om in het bijzonder de bepalingen betreffende de bewaarplicht als
vervat in de Awr aan te passen, zodat duidelijk is dat deze in geval van fiscale staatssteun
van toepassing kunnen blijven, ook na het verstrijken van de in de wet genoemde termijn van
7 jaar.
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Hoofdstuk 3
1

Landenstudies

Nationale visies op doorwerking van internationaal recht en EG-recht

Nadat de Commissie heeft bepaald dat teruggevorderd moet worden dient de terugvordering
plaats te vinden op basis van regels van nationaal recht, aldus het derde lid van artikel 14 van
de Verordening.
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Als een lidstaat geen hierop specifiek toegesneden nationale regels kent,

hoe gaat men dan te werk? De door de Commissie gelaste terugvordering mag dan een verplichting tot terugvordering meebrengen, maar levert de Commissie-beslissing ook een bevoegdheid tot terugvordering op? Is naar nationaal recht nog een - door de nationale autoriteiten te nemen - beslissing tot ongedaanmaking van de steun nodig, alvorens daadwerkelijk
kan worden teruggevorderd? Op die vragen zijn verschillende antwoorden mogelijk, die afhankelijk zijn van het betreffende nationale recht. Denkbaar is, dat die antwoorden mede
worden bepaald door de wijze waarop in het betreffende nationale recht wordt aangekeken
tegen de verhouding van het nationale recht tot van buiten dat recht afkomstige voorschriften:
hoe werken die door in de nationale rechtsorde?
Wat het gemeenschapsrecht betreft wordt de doorwerking in de eerste plaats bepaald
door de aard van dat gemeenschapsrecht zelf. Het is een ‘autonome rechtsorde’. Onderdanen van de lidstaten kunnen volgens het Hof van Justitie de uit die rechtsorde voortvloeiende
rechten inroepen, onafhankelijk van de nationale wetgeving. Nationale wetgeving is naar de
opvatting van het Hof van Justitie niet relevant voor de doorwerking van het rechtstreeks werkend EG-recht. De rechtstreekse doorwerking van het gemeenschapsrecht wordt in alle lidstaten aanvaard, maar niet alle staten zien (zoals het HvJEG) de basis voor die werking in het
EG-Verdrag: in veel - misschien wel de meeste - lidstaten geldt als opvatting dat de basis uiteindelijk toch in het eigen, nationale constitutionele recht is gelegen.
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Wat de staatssteunregeling uit het EG-Verdrag betreft kan worden opgemerkt, dat vaststaat dat een terugvorderingsbesluit van de Commissie een onontkoombare verplichting tot
terugvordering oplegt aan de lidstaat. Zoals gezegd bepaalt de verordening dat terugvordering plaatsvindt volgens regels van nationaal recht.111 Daaraan moet dan volgens het Hof wel
de eis moet worden gesteld dat die nationale regels terugvordering niet onmogelijk mogen
maken.112 Als het betreffende nationale recht eist dat eerst de steun moet worden ingetrokken, voordat deze kan worden teruggevorderd, dan is dat vanuit EG-rechtelijke optiek aanvaardbaar - zolang de zojuist gememoreerde randvoorwaarden in acht worden genomen.
Hoe in een bepaalde lidstaat vervolg wordt gegeven aan een beslissing van de Commissie
dat teruggevorderd dient te worden is dus afhankelijk van het nationale recht. Als het nationa109
110
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Verordening van de Raad no. 659/1999, Pb. EG L. 83 van 22 maart 1999.
Zie J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bee
stuursrecht, Ars Aequi Libri, 2 dr. 2002, p. 92-93, met verwijzingen naar De Reede en Besselink.
Art. 14 lid 3 van de verordening.
Zie o.m. HvJEG 21 september 1983, 205/82-215/82, Jurispr. blz. 2633 (Deutsche Milchkontor) en
HvJEG 20 september 1990, zaak C-5/89, AB 1993, 143 m.nt. F.H. v.d. Burg; NJ 1993, 134; SEW
1991/10, p. 653, m.nt. T.R. Ottervanger (BUG Alutechnik).
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le recht daarvoor geen pasklaar instrument voorhanden heeft, dan zal die nationaalrechtelijke
leemte moeten worden gevuld, omdat nu eenmaal dient te worden voldaan aan de EGrechtelijke verplichting tot terugvordering. Het is niet ondenkbaar dat de methode die daartoe
in de lidstaat wordt gevonden mede wordt beïnvloed door de wijze waarop in de betreffende
staat in het algemeen wordt aangekeken tegen de wijze waarop internationaal recht zich tot
het nationaal recht verhoudt. Zo zou het kunnen zijn dat in staten die een zogenaamd ‘monistisch’ stelsel kennen gemakkelijker wordt aangenomen dat een door de Commissie genomen
besluit de nationaalrechtelijk noodzakelijke basis voor een terugvordering schept, dan in landen met een dualistisch stelsel.
In landen met een monistisch stelsel wordt aangenomen dat verdragsbepalingen en ander internationaal recht in staat zijn rechtstreeks rechten en verplichtingen te scheppen voor
de entiteiten binnen de nationale rechtsorde, zonder dat daartoe transformatie tot nationaalrechtelijke regels nodig is. Het internationale recht heeft dan ‘interne werking’ binnen de nationale staat. In een ‘dualistische’ visie binden niet-nationale rechtsnormen alleen de staat, en
is voor een beroep op het internationale recht nodig dat dat internationale recht door een nationale instantie wordt getransformeerd tot nationaal recht.
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Wij hebben deze hypothese slechts oppervlakkig getest, omdat al snel bleek dat niet kan
worden volstaan met een simpele kwalificatie of het betreffende land een ‘monistisch’ dan wel
‘dualistisch’ stelsel heeft: daarvoor is de kwestie dikwijls te genuanceerd. Bovendien wees die
eerste verkenning er niet op dat een systematisch verband bestaat, bijvoorbeeld in de zin dat
in landen met een monistisch stelsel per se geldt dat geen nationaal besluit nodig is om steun
ongedaan te maken. Uitgebreider onderzoek op dit punt zou ons te ver van de kern van het
onderzoek voeren.
Ter toelichting het volgende. FRANKRIJK heeft een monistisch stelsel.
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Maar de Franse

Conseil d’Etat heeft tot 1989 geweigerd een verdrag of overeenkomst voorrang te geven boven een posterieure wet. ‘Pas in 1989 is de Conseil van standpunt veranderd in een arrest
Nicolo en toetst nu zowel anterieur als posterieur nationaal recht, waaronder de wet, aan verdragen en EG-recht’, aldus Kortmann.115 En er zijn nog andere complicaties (althans: die waren er in ieder geval in het verleden), waaruit blijkt dat met name de Conseil d’Etat niet altijd
erg geneigd is om te toetsen aan het internationale recht. Zo geldt volgens het Franse recht
bij verdragen de voorwaarde van wederkerigheid: de voorrang van het verdragsrecht geldt
alleen als de wederpartijen het verdrag daadwerkelijk toepassen. De vraag of die voorwaarde
is vervuld beantwoordt de Conseil d’Etat niet zelf, maar deze vraagt daarover advies aan de
regering. De Raad achtte zich vervolgens gebonden aan het oordeel van de regering, zij het
dat de Conseil d’Etat in 1990 bepaalde dat die binding niet gold voor interpretatievragen. De
gebondenheid van de rechter aan het bestuurlijk oordeel werd nog wel volgehouden waar het
de ‘feitelijke’ vraag betrof of de wederpartij van een verdrag dat verdrag wel naleefde. Inmid113
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Vgl. over dit onderscheid bijv. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer, 4 dr.
2001, p. 172.
C.A.J.M. Kortmann, in Prakke en Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese
e
Unie, Deventer: Kluwer, 6 dr. 2004, p. 255 en 303.
A.w. (zie vorige noot), p. 303.
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dels dwingt het Chevrol-arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens de Conseil
d’Etat om ook op dat punt intensiever te toetsen.116
Maar: ondanks het monistisch stelsel lijkt uit de in het kader van dit rapport verrichte landenstudie af te leiden dat, als het gaat om terugvordering van onregelmatige staatssteun de
Franse bestuursrechter er van uitgaat dat de steunbeslissing eerst ongedaan gemaakt moet
worden (ook als het een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft) alvorens teruggevorderd
kan worden.
Ook BELGIË kent een monistisch stelsel. Van de landen die in het kader van de onderhavige studie zijn onderzocht is België het enige land waarvan lijkt te mogen worden aangenomen dat ‘ongedaanmaking’ via een nationaalrechtelijke rechtshandeling niet nodig is, nadat
de Commissie heeft beslist dat de steun onregelmatig was en dient te worden teruggevorderd.117
DUITSLAND heeft een dualistisch stelsel, met een uitzondering voor algemene regels van
het volkenrecht. Die regels hoeven niet te worden getransformeerd tot nationaal recht. Ingevolge artikel 25 van de Duitse Grondwet prevaleren zij boven het nationale recht. Maar voor
het internationale recht in het algemeen geldt verder dat het bij bondswet dient te worden getransformeerd.118
Wat Duitsland in zijn verhouding tot het EG-recht betreft kan worden opgemerkt dat de
Duitse constitutionele rechter heel lang een voorbehoud heeft gemaakt. Het Bundesverfassungsgericht achtte het nodig de Duitse onderdanen tegen mogelijke schending van hun
grondrechten door EG-recht te beschermen: de Duitse grondrechten moesten voorrang hebben op het gemeenschapsrecht. De Duitse constitutionele rechter oordeelde dat een voorbehoud nodig was, zolang er op het niveau van het Europees recht geen grondrechtencatalogus
was. Het betreffende arrest wordt dan ook het ‘Solange’ arrest genoemd. Dat expliciete voorbehoud heeft het Hof teruggenomen in het arrest Solange II, uit 1986. Daarbij speelde een rol
dat inmiddels was gebleken dat in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie een
grondrechtenbescherming geboden werd, die gelijkwaardig is aan die in het Duitse nationale
recht. Voor de principiële opstelling van het Hof lijkt het Solange II-arrest echter geen verschil
te maken. Het ‘Maastricht-Urteil’, dat dateert van ná het Solange II-arrest, waarin het Bundesverfassungsgericht het verdrag van Maastricht aan artikel 20 van de Duitse Grondwet toetste,
wijst in die richting.
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EHRM 13 februari 2003, AB 2004, 52 m.nt. De Waard.
Althans de gewone rechter stelt zich op dit standpunt. Zie het betreffende deel van dit rapport, met
name waar de arresten Lornoy & Zonen en Tubemeuse worden besproken.
M.C. Burkens / J.A. van Schagen, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, in Prakke en Kortmann (red.), Het
e
staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Kluwer, 6 dr. 2004, p. 126. Zo geldt
het EVRM in Duitsland via transformatie. Volgens het Duitse Bundesverfassungsgericht zijn Duitse
bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten in beginsel ook gebonden aan uitspraken van het EHRM.
In het recente Görgülü-arrest (BVerfG 14 oktober 2004, nr. 2 BvR 1481/04) bepaalde het BVerfG
dat het Oberlandesgericht ten onrechte had aangenomen dat een uitspraak van het EHRM alleen
de staat Duitsland als volkenrechtelijk subject zou binden, en niet tevens Duitse rechterlijke colleges.
Burkens / Van Schagen, a.w. (zie vorige noot), p. 127.
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Afgezien van de zojuist besproken constitutionele grens die het Bundesverfassungsgericht
aanlegt is duidelijk dat Duitsland de rechtstreekse werking en de absolute voorrang van het
gemeenschapsrecht erkent. Naar onze indruk is het dan ook zo dat, hoewel Duitsland een
dualistisch stelsel heeft (dat geldt voor ander internationaal recht dan EG-recht), het heel wel
mogelijk zou zijn geweest dat Duitse rechters hadden geoordeeld dat na een besluit van de
Commissie over onregelmatige steun geen nationale rechtshandeling meer nodig is om de
steun ongedaan te maken.
De situatie in ZWEDEN is in grote mate vergelijkbaar met die in Duitsland. Ook Zweden
heeft een dualistisch stelsel, met een zekere uitzondering voor internationaal gewoonterecht.
Zweden is tot het EG-Verdrag toegetreden op 1 januari 1995, dat wil zeggen op een moment
dat de visie van het Hof van Justitie omtrent rechtstreekse werking en absolute voorrang vast
stond. In zoverre bestaat er verschil met de Duitse situatie. Weer wel vergelijkbaar met Duitsland is, dat in de Zweedse Grondwet een formule in de trant van het Duitse ‘Solange I’-arrest
is opgenomen. Artikel 10:5 van de Grondwet bepaalt dat de rijksdag beslissingsbevoegdheid
aan de EG kan overdragen ‘zo lang deze een grondrechtenbescherming kennen die overeenkomt met die in deze grondwet en in de Europese conventie voor de rechten van de
mens’.120

2 Duitsland

2.1

Problemen op het terrein van het bestuursrecht

2.1.1

Inleiding

Een eerste terrein waarop zich in Duitsland problemen voordoen omtrent de terugvordering
van onrechtmatig verleende steun is het bestuursrecht. Niet zelden bestaat de verleende
staatssteun uit bij administratieve handeling verleende subsidie, kredietgaranties of overbruggingssteun. Op welke wijze moeten dergelijke steunmaatregelen nu worden teruggevorderd?
Zoals het Hof in de zaak Alcan overwoog moet de terugvordering van onwettige steun in beginsel volgens de relevante bepalingen van het nationale recht geschieden, onder voorbehoud evenwel dat die bepalingen aldus worden toegepast dat de door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering niet praktisch onmogelijk wordt gemaakt. In het Duitse bestuursrecht gaat het dan met name om § 48 van het Verwaltungsverfahrensgesetz. Genoemde bepaling, die een grondslag biedt voor de intrekking van onrechtmatige besluiten, luidt als
volgt:'
1.

Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein
Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat
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Citaat en overige gegevens over Zweden zijn ontleend aan J.M. de Meij, ‘Het Koninkrijk Zweden’, in
Prakke en Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Klue
wer, 6 dr. 2004, p. 968-969.
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(begünstigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden.

2.

Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare
Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit
der Begünstigte auf den Bestand der Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in
der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kan sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat;
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvollständig waren;
3. die Rechtwidrigheit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nich kannte.

In den Fallen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.
3.

Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die
Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch
erleidet, daß er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter
Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der
Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der
Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszugleichende Vermögensnachteil
wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobalt die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat.

4.

Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis; welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2
Satz 3 Nr. 1.

5.

Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurücknehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist.'

Blijkens de door ons bestudeerde jurisprudentie en literatuur doen zich ten aanzien van de
terugvordering van staatssteun via de weg van § 48 VwVfG een aantal problemen voor, die
hieronder nader zullen worden besproken.

2.1.2

Het discretionaire karakter van de intrekkingsbevoegdheid

Een eerste probleem dat zich voordoet is dat de in § 48 Abs. 1 VwVfG neergelegde bevoegdheid aan het met de terugvordering belaste orgaan de beleidsvrijheid biedt om te bepalen of
en zo ja, in welke omvang het tot intrekking van het oorspronkelijke besluit zal overgaan. Ook
wanneer de begunstigde zich niet op gerechtvaardigd vertrouwen kan beroepen (§ 48 Abs. 2
Satz 3 VwVfG) is het bestuur niet zonder meer gehouden om tot terugvordering over te gaan.

55

Maar het is erg waarschijnlijk dat deze beleidsvrijheid die een bestuursorgaan naar nationaal
recht geniet, in een concreet geval op gespannen voet komt te staan met het effectiviteitsvereiste van artikel 10 EG-Verdrag.
Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat de beleidsvrijheid naar nationaal recht ten aanzien van de intrekkingsbevoegdheid en daarmee van de terugvorderingsmogelijkheid zich niet verhoudt tot het effectiviteitsvereise van artikel 10 EG-Verdrag. Zoals
het Hof in de zaak Alcan Deutschland GmbH – in navolging van AG Jacobs – heeft beklemtoond,
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is de rol van de nationale autoriteiten bij onverenigbaar verklaarde steunmaatrege-

len beperkt tot het uitvoeren van de beschikking van de Commissie. Die autoriteiten, aldus
het Hof, hebben dus geen enkele beleidsvrijheid inzake de intrekking van een toekenningsbesluit. Wanneer de Commissie bij een niet in rechte betwiste beschikking de terugvordering
van de ten onrechte uitgekeerde steun gelast, mag de nationale autoriteit derhalve niet anders beslissen. De naar nationaal recht bestaande beleidsvrijheid is in die gevallen dus niet
aanwezig.

2.1.3

122

Het vertrouwensbeginsel

Ingevolge § 48 Abs. 2 VwVfG mag een begunstigend besluit niet worden ingetrokken indien
de begunstigde op de inhoud van het besluit heeft vertrouwd en zijn vertrouwen na afweging
met het publieke belang van de intrekking beschermenswaardig blijkt te zijn. Daarbij geldt
volgens genoemde bepaling dat het vertrouwen in de regel bescherming verdient, wanneer
de begunstigde de aan hem verleende prestatie (bijvoorbeeld een som geld) verbruikt heeft of
hij heeft gedisponeerd, zodanig dat hij zulks niet meer of slechts onder onredelijke nadelen
ongedaan kan maken. Is hieraan voldaan dan kan er derhalve geen intrekking en terugvordering volgen. Dit is slechts anders indien zich een van de in § 48 Abs. 2 Satz 3 VwVfG genoemde uitzonderingssituaties voordoet.
De toepassing van § 48 Abs. 2 Satz 2 VwVfG lijkt daarmee al snel in conflict te komen met de communautaire verplichting om tot terugvordering van onrechtmatig verleende
staatssteun over te gaan. Dit blijkt bijvoorbeeld in de zaak BUG-Alutechnik GmbH. In deze
zaak voert de Bondsrepubliek Duitsland aan dat het onmogelijk is uitvoering te geven aan de
beschikking van de Commissie om redenen die verband houden met het vertrouwensbeginsel, dat onder meer tot uitdrukking is gebracht in de in casu toepasselijke paragraaf 48
VwVfG voor Baden-Wuerttemberg. Volgens deze bepaling en de beginselen van Duits constitutioneel recht mag een overheidsinstantie een onrechtmatig begunstigende administratieve
handeling slechts intrekken na afweging van de betrokken belangen. In casu zou het belang
van de begunstigde onderneming bij de bescherming van haar gewettigd vertrouwen zwaarder wegen dan het belang van de Gemeenschap bij terugvordering. Het Hof erkent in deze
121
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HvJEG 20 maart 1997, Alcan, r.o. 34.
Zie hierover eveneens: Birgit Berninghausen, Die Europäisierung des Vertrauensschutzes. Eine rechtsverleichende Untersuchung am Beispiel der Rückforderung rechtswidriger
Leistungen nach § 48 VwVfG, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien: Peter
Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 1998, p. 102-105.
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zaak in abstracto, dat het vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, en dat derhalve geen strijdigheid met deze rechtsorde kan worden aangenomen indien
een nationale regeling het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid beschermt op een
gebied als de terugvordering van onverschuldigd betaalde communautaire steun. Het Hof
voegt daar echter het volgende aan toe: ’Gelet op het dwingende karakter van het door de
Commissie krachtens artikel 93 EEG-Verdrag (thans: artikel 88 EG-Verdrag) uitgeoefende
toezicht op de steunmaatregelen van de staten, kunnen ondernemingen die steun genieten in
beginsel evenwel slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun hebben wanneer de steun met inachtneming van de procedure van dat artikel is toegekend. Een
behoedzame ondernemer zal normaliter in staat zijn, zich ervan te vergewissen of deze procedure is gevolgd.’ Een Lid-Staat wiens instanties een steun in strijd met de procedureregels
van artikel 93 (thans: artikel 88) hebben toegekend kan zich, aldus het Hof, niet op het gewettigd vertrouwen van de ontvangers van de steun beroepen om zich te onttrekken aan zijn
verplichting, de nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van een beschikking waarbij
de Commissie hem gelast de steun terug te vorderen. Hoewel het Hof het vertrouwensbeginsel formeel erkent als een in de communautaire rechtsorde bestaand rechtsbeginsel, komt er
dus feitelijk nauwelijks betekenis aan toe.
Hoe wordt dit naar nationaal Duits recht opgelost? Het Verwaltungsgericht Köln,
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daarin gedekt door het Oberverwaltungsgericht Münster zoekt de oplossing met name in de
uitzonderingsgrond van § 48 Abs 2 Satz 3 nr. 3: “Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte
nicht berufen, wenn er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht kannte”. Het VG Köln neemt aan dat een onderneming die vertrouwde op
een toegekende steunmaatregel zonder daarbij te hebben onderzocht of de procedure van
artikel 88 EG-Verdrag is gevolgd de later gebleken onrechtmatigheid door grove nalatigheid
van zijn zijde niet kende. Het Bundesverwaltungsgericht daarentegen acht de enkele omstandigheid dat een onderneming niet heeft onderzocht of de procedure van artikel 87 en 88 EGVerdrag is gevolgd, niet voldoende om van ‘grove nalatigheid’ te kunnen spreken.
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Het

Bundesverwaltungsgericht volgt een andere lijn. Het stelt zich op het standpunt dat het in dit
soort gevallen best mogelijk is dat een onderneming aan het toekennen van steun bepaalde
verwachtingen heeft ontleend, maar dat in de afweging op grond van § 48 Abs. 2 VwVfG een
doorslaggevend gewicht moet worden toegekend aan het Gemeenschapsbelang in die gevallen dat de steunmaatregel is genomen zonder dat de procedure van artikel 88 EG-Verdrag is
gevolgd. Het Bundesverwaltungsgericht neemt derhalve aan dat het betreffende bestuursorgaan niet langer beschikt over de in § 48 Abs 2VwVfG ingeruimde beleidsvrijheid.
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Om af te

zien van terugvordering op de in § 48 Abs 2 VwVfG genoemde grond van gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dan ook in principe geen ruimte.126 Voor een uitzondering op de verplich-
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ting tot terugvordering op grond van gewekt vertrouwen is slechts onder heel bijzondere omstandigheden plaats.
De benaderingen van het VG Köln en het OVG Münster enerzijds en van het Bundesverwaltungsgericht anderzijds zijn wat betreft uitkomst aan elkaar gelijk. Toch is de omstandigheid dat het Bundesverwaltungsgericht niet zover gaat dat het ‘grove nalatigheid’ in de
zin van § 48 Abs 2 Satz 3 nr. 3 aanneemt niet zonder gevolgen. Dit geldt met name, zoals
hierna zal worden besproken (zie hierna par. 1.1.4), voor wat betreft de mogelijkheid om verleende staatssteun ‘ex tunc’ terug te vorderen.

2.1.4

Intrekking ex tunc, of ex nunc?

Een ander probleem dat zich in het kader van § 48 Abs 2 VwVfG voordoet is dat slechts tot
terugvordering van de toegekende staatssteun kan worden overgegaan als het daaraan ten
grondslag liggende besluit met terugwerkende kracht (ex tunc) kan worden ingetrokken. De
mogelijkheid om een steunmaatregel met terugwerkende kracht in te trekken, bestaat blijkens
het bepaalde in § 48 Abs 2 Satz 4 VwVfG alleen in de in § 48 Abs 2 Satz 3 VwVfG genoemde
gevallen. Intrekking met terugwerkende kracht kan derhalve slechts als er sprake was van
misleiding, bedreiging of omkoping (onder 1), een besluit genomen is op basis van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie (onder 2) of de begunstigde de onrechtmatigheid van het besluit kende of door grove nalatigheid niet kende (onder 3). Dit betekent dat de
benadering van het Bundesverwaltungsgericht waarbij wordt aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een begunstigde heeft nagelaten te onderzoeken of bij toekenning van
staatssteun de procedure van artikel 87 en 88 EG-Verdrag is gevolgd nog niet tot de conclusie leidt dat er sprake is van ‘grove nalatigheid’ in de zin van § 48 Abs 2 Satz 3 nr. 3, niet
zonder gevolgen blijft. Het lijkt te betekenen dat een intrekking ex tunc niet mogelijk is en dat
daarmee de terugvordering praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Overigens wordt er in de
literatuur wel op gewezen dat § 48 Abs 2 Satz 4 VwVfG ook zo kan worden gelezen, dat het
een discretionaire bevoegdheid inhoudt in die zin dat het bij gevallen als bedoeld in § 48 Abs
2 Satz 3 VwVfG de regel is dat tot terugvordering ex tunc wordt overgegaan, maar dat zulks
de mogelijkheid om ook in andere gevallen ex tunc terug te vorderen niet uitsluit.127 In dat
geval zou een interpretatie mogelijk zijn, waarbij men aanneemt dat in het geval van een in
strijd met het EG-Verdrag verleende steunmaatregel de in § 48 Abs 2 Satz 4 VwVfG gegeven
beleidsvrijheid tot nul wordt gereduceerd. Overigens zou een benadering als die van het VG
Köln en het OVG Münster (zie hierboven), waarbij in dit soort gevallen wel ‘grove nalatigheid’
wordt aangenomen, tot aanzienlijk minder problemen aanleiding geven.
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Birgit Berninghausen, Die Europäisierung des Vertrauensschutzes. Eine rechtsverleichende Untersuchung am Beispiel der Rückforderung rechtswidriger Leistungen nach § 48 VwVfG, p. 114-115.
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2.1.5

Een termijn voor intrekking

Ingevolge § 48 Abs. 4 VwVfG is de intrekking van een onrechtmatig besluit gebonden aan
een termijn van een jaar vanaf het moment dat het bestuursorgaan kennis neemt van feiten
die tot intrekking aanleiding geven. Deze termijnbepaling geldt overigens niet in het geval als
bedoeld in § 48 Abs 2 Satz 3 Nr. 1 VwVfG. Ook ten aanzien van deze termijnbepaling geldt
echter dat § 48 VwVfG zo moet worden toegepast, dat de europeesrechtelijk voorgeschreven
terugvordering niet praktisch onmogelijk wordt gemaakt en dat het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking wordt genomen.128
Hoe wordt dit naar Duits recht opgelost? Voor wat betreft de aanvang van de termijn
biedt § 48 VwVfG ruimte voor zodanige interpretatie dat er geen strijd optreedt met het uit
artikel 10 EG-Verdrag voortvloeiende effectiviteitsvereiste. De in § 48 VwVfG gegeven termijn
vangt aan op het moment dat het bestuursorgaan op de hoogte geraakt van de onrechtmatigheid van de in geding zijnde beslissing. Voor wat betreft onrechtmatig verleende staatssteun
betekent dit op het moment dat het bestuursorgaan op de hoogte is van het feit dat de
steunmaatregel in strijd met artikel 87 EG-Verdrag moet worden geacht. Maar welke moment
is dat dan precies? Aangenomen wordt dat dit op zijn vroegst het moment is, dat de Commissie bij beschikking een steunmaatregel in strijd acht met artikel 87 EG-Verdrag en daarmee
de terugvordering gelast. Verandert het Tirrenia-arrest nog iets aan dit standpunt?
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Naar

onze mening is dat niet het geval. In genoemd arrest ging het om de vraag vanaf welk tijdstip
de Lid-Staat tot opschorting van de steunbetalingen zou moeten overgaan en niet om de
vraag vanaf welk moment de Lid-Staat tot intrekking van de in geding zijnde steunmaatregel
zou moeten beslissen. Ten aanzien van die eerste vraag werd opgemerkt dat met de beschikking van de Commissie waarmee de procedure van artikel 88, tweede lid, EG-Verdrag
wordt ingeleid er op zijn minst ernstige twijfel over de wettigheid van de steunmaatregel zou
moeten bestaan, die voor de Lid-Staat aanleiding moet zijn om de steunbetalingen op te
schorten. Voor opschorting vanaf het moment dat een procedure van artikel 88, tweede lid,
EG-Verdrag wordt geïnitieerd is veel te zeggen, maar het zou te ver gaan om op basis van dit
arrest aan te nemen dat – zo gauw een onderzoek wordt ingesteld door de Commissie – het
bestuur daarmee op de hoogte is van omstandigheden die tot intrekking aanleiding geven.
Het tijdstip waarop voor het eerst aanleiding bestaat om tot intrekking over te gaan lijkt ons te
zijn het moment waarop de Commissie bij beschikking de gewraakte steunmaatregel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt acht. Wordt deze beschikking ter vernietiging
voorgelegd aan het Europees Hof dan schorst dat het terugvorderingsbevel niet. Daartoe kan
wel een voorlopige voorziening worden gevraagd. Paragraaf 48 VwVfG lijkt hier flexibel genoeg om – voor wat betreft de aanvang van de termijn – daaraan een EG-recht conforme uitleg te geven.
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Een ander probleem is echter wat te doen indien de bevoegde autoriteit vanaf dat
moment de termijn van een jaar ongebruikt laat verstrijken. Deze situatie lijkt mij niet ondenkbeeldig, nu de bereidheid om tot terugvordering over te gaan vaak niet zo heel erg groot blijkt.
In de zaak Alcan Deutschland GmbH werd deze kwestie in een prejudiciële procedure voorgelegd aan het Hof van Justitie.
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De termijn van een jaar was in deze zaak verstreken alvo-

rens tot intrekking werd overgegaan en Alcan meende dat de rechtszekerheid die uit de vaststelling van een dergelijke termijn voortvloeit, een fundamenteel beginsel is dat het gemeenschapsrecht evenals de nationale rechtsorden moet waarborgen. Dit beroep op het rechtszekerheidsbeginsel wordt door het Hof van de hand gewezen. Wanneer de nationale autoriteit
de in het nationale recht gestelde termijn waarna intrekking van het toekenningsbesluit is uitgesloten, laat verstrijken, kan dit – aldus het Hof –

131

niet worden gelijkgesteld met de situatie

waarin een marktdeelnemer niet weet, of de bevoegde instantie een beslissing zal nemen, en
waarin het rechtszekerheidsbeginsel vereist, dat na het verstrijken van een bepaalde termijn
aan die onzekerheid een einde komt. Aangezien de nationale autoriteit geen beoordelingsbevoegdheid heeft, verkeert de ontvanger van onrechtmatige steun niet langer in onzekerheid,
wanneer de Commissie een beschikking heeft gegeven waarbij deze steun onverenigbaar
wordt verklaard en terugvordering wordt gelast.132 Het rechtszekerheidsbeginsel kan naar het
oordeel van het Hof derhalve niet in de weg staan aan de terugbetaling van de steun, op
grond dat de nationale autoriteiten zich met vertraging hebben gevoegd naar de beschikking
waarbij die terugbetaling wordt gelast.133 De bevoegde autoriteit is op grond van het gemeenschapsrecht verplicht een in strijd met het EG-Verdrag verleende steunmaatregel in te trekken, ook indien zij de termijn heeft laten verstrijken waarna naar nationaal recht intrekking in
het belang van de rechtszekerheid is uitgesloten.134 Hier doet zich, gelet op het Duitse bestuursrecht, derhalve een probleem voor. Na het verstrijken van de termijn van een jaar bestaat er naar Duits recht geen bevoegdheid meer om tot intrekking over te gaan, terwijl het
EG-recht zulks wel eist.

2.1.6

Terugvordering van het onverschuldigd betaalde: ontbreken van verrijking

Als een steunmaatregel met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, dan is daarmee de verleende steun nog niet teruggevorderd. Met de intrekking is uitsluitend de juridische grondslag
aan de gegeven steun met terugwerkende kracht komen te ontvallen. Hoe nu de verleende
steun terug te vorderen? In § 49a VwVfG wordt een grondslag gegeven voor de terugvordering bij besluit van ten onrechte verrichte prestaties:
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1. Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen
worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits
erbrachte Leistungen zu erstatten. Die zu erstattende Leistung is durch schriftlichen Verwaltungsakt
festzusetzen.
2. Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend.
Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Begünstigte nich berufen, soweit er die Umstände
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nich kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur
Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben.
3.

(…)

4.

(…)

Voor het terugvorderen van de bij inmiddels ingetrokken administratieve maatregel verleende
steun is derhalve een daartoe strekkend besluit vereist. Veelal wordt het terug te betalen bedrag door de administratie tegelijk met de intrekking van de bestuurshandeling vastgesteld.
Een knelpunt dat zich vanuit communautair oogpunt voordoet is gelegen in de omstandigheid
dat naar nationaal (Duits) recht van terugvordering kan worden afgezien wegens het ontbreken van verrijking in verband met de afwezigheid van kwade trouw bij de steunontvanger. De
omstandigheid dat de begunstigde de steun heeft aangewend voor het doen van investeringen of de verleende uitkeringen anderszins heeft besteed of daarmee een vermogensrechtelijke regeling heeft getroffen die hij niet, of slechts met onredelijke nadelen ongedaan kan maken, kan naar Duits recht – als tenminste niet sprake is van kwade trouw – in de weg staan
aan een terugvordering. Van een verrijking aan de zijde van begunstigde is alleen dan nog
sprake indien de verleende steun nog voorhanden is of dat daarmee gebruikelijke uitgaven
werden bespaard. Van belang is nog wel op te merken dat van het wegvallen van verrijking in
de zin van deze bepaling niet kan worden gesproken, aldus § 49a Abs. 2 Satz 2 VwVfG,
wanneer de begunstigde van de omstandigheden die tot intrekking van de verleende steunmaatregel leidden wist, of slechts door grote nalatigheid niet wist.
Voor terugvordering van in strijd met het communautaire recht verleende steun zal
derhalve niet alleen aan de eisen tot intrekking van § 48 VwVfG moeten zijn voldaan, maar
ook aan de in § 49a VwVfG gestelde eisen aan de daadwerkelijke terugvordering van het (na
intrekking ex tunc) onverschuldigd betaalde. De vraag hoe zich de onmogelijkheid van terugvordering bij wegvallen van verrijking verhoudt tot het effectiviteitsvereiste van artikel 10 EGVerdrag, werd als prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd in de eerder reeds
aangehaalde zaak Alcan Deutschland GmbH. Alcan stelde dat de steun overeenkomstig het
doel ervan was gebruikt om van maart 1983 tot februari 1984 een deel van de stroomkosten
te compenseren, hetgeen naar nationaal (Duits) recht als een ontbreken van verrijking kan
worden aangemerkt. Het Hof overweegt dienaangaande echter, dat de in aanmerking neming
van het ontbreken van verrijking wordt gedekt door het algemene beginsel van bescherming
van het gewettigd vertrouwen van de begunstigde van een onrechtmatige bestuurshandeling.
Ten aanzien van dit punt roept het Hof in herinnering dat van gewettigd vertrouwen in de
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rechtmatigheid van de steun slechts sprake kan zijn als hij is verleend met inachtneming van
de procedure van artikel 88 EG-Verdrag. Hetzelfde moet, volgens het Hof, ook gelden voor
de exceptie, ontleend aan het ontbreken van verrijking, die in casu de door het gemeenschapsrecht verlangde terugvordering nagenoeg onmogelijk zou maken. Het aan het gestelde
ontbreken van verrijking ontleende argument van Alcan, dat het Hof rekening zou moeten
houden met haar bijzondere en a-typische situatie, is dan ook ongegrond. Dit impliceert dat
de beoordelingsvrijheid die § 49a Abs. 2 VwVfG biedt – dat wil zeggen om in geval van het
ontbreken van verrijking van terugvordering af te zien - in strijd is met de communautaire verplichting dat de terugvordering van in strijd met het EG-recht verleende staatssteun niet praktisch onmogelijk mag worden gemaakt door bepalingen van nationaal recht.

2.1.7

Terugvordering van het onverschuldigd betaalde: vordering van rente.

In § 49a VwVfG wordt bepaalde dat over het terug te betalen bedrag rente kan worden gevorderd. Hierop wordt echter de beperking aangebracht, dat dit slechts geldt voor de periode
vanaf het moment van Unwirksamkeit van het bestreden besluit: 'Der zu erstattende Betrag
ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit 3 vom Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen'. Als het moment van
Unwirksamkeit geldt het moment van intrekking van het onrechtmatig besluit. Dit is in zoverre
een probleem dat artikel 14, tweede lid van de verordening van de Raad omtrent de terugvordering van staatssteun bepaalt dat de op grond van een terugvorderingsbeschikking te vorderen rente betaalbaar is vanaf de datum waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde
beschikbaar was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun.135 In een mededeling van de Commissie betreffende de toe te passen rentepercentages bij de terugvordering van onrechtmatig verleende steun wordt dit nader uitgewerkt en blijkt dat het hierbij in
ieder geval gaat om een samengesteld interest.
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Of artikel 49a VwVfG de mogelijkheid biedt

tot het vorderen van een dergelijk samengesteld interest is onduidelijk.

2.2

Problemen op het terrein van het fiscale recht

2.2.1

Inleiding

Hoewel wij voor het fiscale recht in Duitsland geen compleet beeld kunnen presenteren, is
met name de regeling van de Abgabenordnung (AO) opgevallen vanwege de sterke gelijkenis
met § 48 VwVfG. Wanneer de onrechtmatig verleende staatssteun een fiscale maatregel betreft biedt de Abgabenordnung een met de VwVfG vergelijkbare regeling voor intrekking van
een dergelijke maatregel. In § 130 AO wordt een juridische basis gegeven voor de intrekking
van onrechtmatige besluiten:
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(1)

Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.

(2)

Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur dann zurückgenommen werden, wenn

1.

er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden ist,

2.

er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden
ist,

3.

ihn der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvöllstandig waren,

4.

seine Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war.

(3)

Erhält die Finanzbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen
begünstigenden Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres
seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Nr. 2.

(4)

Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach den Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn der
zurückzunehmende Verwaltungsakt von einen anderen Finanzbehörde erlassen worden ist; § 26
satz 2 bleibt unberührt.

Omdat het bepaalde in § 130 AO grote overeenkomsten vertoont met het hiervoor besproken
§ 48 VwVfG zullen wij in de bespreking hieronder doublures met hetgeen is besproken in paragraaf 1.1 trachten te voorkomen.

2.2.2

Discretionair karakter van de intrekkingsbevoegdheid?

Waar § 48 VwVfG een discretionaire intrekkingsbevoegdheid inhoudt, daar lijkt het bepaalde
in § 130 Abs. 2 AO het bestuur in het geval van een begunstigend besluit weinig beleidsvrijheid te laten. Sterker, intrekken van een begunstigend besluit kan uitsluitend in de daar genoemde vier gevallen. In alle andere gevallen heeft het bestuur die bevoegdheid blijkbaar
niet. Dit betekent dat uitsluitend de vraag relevant is of de hier genoemde vier gevallen in voldoende mate de situaties dekken waarin er naar communautair recht een terugvorderingsverplichting op de Lid-Staat rust.

2.2.3

Het vertrouwensbeginsel

Omdat § 48 VwVfG een discretionaire bevoegdheid verleend rijst bij de toepassing daarvan
de vraag in welke gevallen het vertrouwensbeginsel zich verzet tegen toepassing daarvan. Dit
impliceert, zo hebben we gezien, een afweging van het belang van de begunstigde bij honorering van het bij hem gewekte vertrouwen tegen het publieke belang dat is gemoeid met de
terugvordering. En een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt, zo bepaalt § 48 VwVfG, in
ieder geval niet gehonoreerd als er sprake is van misleiding, bedreiging of omkoping, het ver-
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schaffen van onvolledige of onjuiste informatie of als de begunstigde wist of behoorde te weten dat het besluit onrechtmatig was.
Bij § 130 Abs. 2 AO lijkt dit anders te zijn. Deze bepaling kent het bestuur immers
geen discretionaire bevoegdheid toe. Het zegt dat intrekking van een begunstigend besluit in
beginsel niet mogelijk is, tenzij zich een van de daar genoemde categorieën van gevallen
voordoet. Dit betekent dat bij de toepassing van § 130 Abs. 2 AO geen ruimte bestaat tot het
verrichten van een afweging van het belang dat gewekt vertrouwen moet worden gehonoreerd tegen het publieke belang dat is gemoeid met de intrekking. Het vertrouwen dat is gewekt met het verlenen van de steunmaatregel moet, zo lijkt het uitgangspunt te zijn, in beginsel worden gehonoreerd,137 tenzij de onrechtmatigheid aan de begunstigde bekend was of
slechts door grote nalatigheid niet bekend was. Dit betekent dat zich de vraag voordoet of de
omstandigheid dat een begunstigde heeft nagelaten onderzoek te doen naar de vraag of bij
toekenning van de steunmaatregel artikel 88 EG-Verdrag is toegepast, kan worden aangemerkt als ‘grobe Fahrlässigkeit’. Ons zijn geen zaken bekend waarin deze vraag in fiscale
aangelegenheden aan de orde is gesteld, maar gelet op het ontkennende antwoord dat het
BVerwG in bestuursrechtelijke zaken op deze vraag heeft gegeven, lijkt zich hier ook in fiscale aangelegenheden een probleem voor te doen.

2.2.4

Een termijn voor intrekking

Nagenoeg identiek aan de bepaling van § 48, Abs. 4, VwVfG is hetgeen in § 130, Abs. 3, AO
wordt opgemerkt over de termijn waarbinnen het bestuur slechts de bevoegdheid heeft om tot
intrekking van een begunstigend besluit over te gaan. Die bevoegdheid bestaat slechts 1 jaar
na het moment waarop het bestuur kennis neemt van feiten of omstandigheden die intrekking
van het besluit mogelijk maken.
Het ligt voor de hand dat hier een zelfde benadering zal worden gekozen als door het
BVerwG is gehanteerd bij de uitleg van § 48, Abs. 4, VwVfG. Het moment waarop de termijn
een aanvang neemt is op zijn vroegst het tijdstip waarop de Commissie de steunmaatregelen
in strijd het artikel 87 EG-Verdrag acht. Wordt hiertegen beroep ingesteld dan geldt als peildatum het moment waarop het besluit van de Commissie rechtens onaantastbaar is geworden.
Maar na het verstrijken van deze termijn van een jaar biedt het nationale recht dus geen bevoegdheid meer tot intrekking, terwijl er op dat moment naar Europees recht nog wel een terugvorderingsplicht op de lidstaat kan rusten.
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Wellicht heeft dit als achtergrond dat in fiscale geschillen aan het publieke belang bij terugvordering niet zoveel gewicht wordt toegekend, omdat achter dit publieke belang vaak geen belangen van individuele derden schuil gaan. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat het in fiscale aangelegenheden vrijwel altijd gaat om tweepartijen-geschillen. Dit ligt wellicht anders in de
gevallen waarop § 48 VwVfG ziet.
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2.3

Problemen op het terrein van het civiele recht

2.3.1

Het ongedaan maken van de onderliggende juridische constructie

In gevallen waarin de steunmaatregel een privaatrechtelijke constructie betreft, zoals bijvoorbeeld de verkoop van grond onder de marktprijs, biedt het bestuursrecht de overheid geen
instrumenten om tot terugvordering van de daarmee verleende staatssteun over te gaan.
Overheden zijn in dat geval aangewezen op het instellen van een vordering – bijvoorbeeld uit
ongerechtvaardigde verrijking – voor de burgerlijke rechter. Het probleem is ook hier dat, om
tot een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking te kunnen overgaan, de onderliggende
juridische constructie (in het voorbeeld is dat de koopovereenkomst) ongedaan moet worden
gemaakt. Maar is dat zonder meer mogelijk?
In een drietal recente uitspraken heeft het Bundesgerichtshof uitgemaakt dat een
overeenkomst die in strijd met artikel 88, derde lid, derde volzin EG-Verdrag tot stand is gekomen nietig is als bedoeld in § 134 van het Bürgerliches Gesetzbuch138 (BGB):139
’Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs is ein privatrechtlicher Vertrag, durch den eine Beihilfe entgegen Art. 88 Abs. 3 Satz 3 EG-Vertrag gewährt wird, nichtig. Art. 88 Abs. 3 Satz 3 EG-Vertrag
ist ein Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB, dessen Verletzung zur Nichtigkeit des zur Gewährung
der Beihilfe abgeschlossenen privatrechtlichen Vertrages führt.'

De nietigheid is volgens het Bundesgerichtshof derhalve gegeven met de enkele omstandigheid dat een overeenkomst reeds is aangegaan op het moment dat de meldingsprocedure
van artikel 88 EG-Verdrag nog niet tot een eindbeslissing heeft geleid. Artikel 88, derde lid,
derde volzin zegt immers dat de betrokken Lid-Staat de voorgenomen maatregel niet tot uitvoering kan brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid. Het in strijd
met die verbodsbepaling sluiten van een overeenkomst omtrent de verlening van staatssteun
leidt dan tot nietigheid. Het is dus niet pas het besluit van de Commissie waarbij wordt geoordeeld dat de steunmaatregel niet in overeenstemming is met de gemeenschappelijke markt,
die tot de nietigheid van de overeenkomst leidt.
De nietigheid betekent naar Duits recht dat de rechtsgevolgen die de betreffende
rechtshandeling beoogde teweeg te brengen van aanvang af niet hebben bestaan: “Nichtigkeit im deutschen Recht meint, dass das betreffende Rechtsgeschäft die nach seinem Inhalt
bezweckte Rechtswirkung von Anfang an nicht erreichen kann”.
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De nietigheid van de over-

eenkomst maakt dat een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking mogelijk wordt ingevolge
§ 818 Abs. 1 BGB. Het betekent echter dat als ongerechtvaardigde verrijking niet alleen dat
138

139

140

Artikel 134 BGB luidt: ’Ein rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist
nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt'.
BGH 20 januari 2004, XI ZR 53/03 (wij hebben niet kunnen achterhalen of deze uitspraak
reeds is gepubliceerd). Zie in dezelfde zin: BGH 4 april 2003, V ZR 314/02 (EuZW 2003, 444) en
BGH 24 oktober 2003, V ZR 48/03 (ook van deze uitspraak hebben geen vindplaats kunnen achterhalen).
Aldus: G. Quardt und D. Nielandt, ‘Nichtigkeit von Rechtsgeschäften bei Verstoß gegen
das Durchführungsverbot des Art. 88 III 3 EG’, EuZW 2004, p. 202.
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deel van de steunmaatregel wordt gezien dat niet met de gemeenschappelijke markt in overeenstemming is, maar dat met de nietigheid het gehele voorwerp van de overeenkomst (bijvoorbeeld het gehele uitbetaalde bedrag) als ongerechtvaardigde verrijking moet worden gekwalificeerd. Dit is meteen ook een punt van kritiek in de Duitse literatuur. Want de nietigheid
van de overeenkomst leidt ertoe dat de gehele overeenkomst uit de rechtsorde verdwijnt, terwijl de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgens sommige auteurs niet zulke vergaande
eisen stelt.141 Zo zou, volgens deze auteurs, evenzeer aan de eisen van het Hof van Justitie
zijn voldaan als bijvoorbeeld in gevallen waarin de overheid een stuk grond heeft verkocht
voor een bedrag dat ver onder de marktprijs ligt, de overeenkomst in stand wordt gelaten
maar de prijs wordt verhoogd tot het niveau van de marktprijs. De jurisprudentie van het Bundesgerichtshof roept ook andere vragen op.

142

Zo wordt de vraag gesteld wat het gevolg is

als de Commissie op een later moment het besluit neemt waarbij de steunmaatregel in overeenstemming met de gemeenschappelijke markt wordt geoordeeld; moet de nietigheid van de
overeenkomst dan als ‘geheeld’ worden beschouwd, of moeten partijen opnieuw rond de tafel
om een overeenkomst te sluiten? En wie draait in dat laatste geval op voor de daarvoor gemaakte kosten, zoals notariskosten voor het opnieuw inschrijven van de eigendomsoverdracht in de daartoe bestemde registers? En hoe zit het met de relatie met eventuele derden:
wat als een door de overheid gegeven garantstelling wordt gebruikt als onderpand bij het verkrijgen van een krediet bij een bank en de overeenkomst waarbij de overheid zich garant
stelde wordt geacht nietig te zijn?

2.3.2

Een termijn voor een civiele vordering

Waar op het terrein van het bestuurs- en fiscale recht de intrekking van een in strijd met het
EG-recht verleende steunmaatregel is gekoppeld aan een fatale termijn van een jaar, doet
zich op het terrein van het civiele recht geen vergelijkbaar probleem voor. Ingevolge § 197
BGB geldt een verjaringstermijn van 30 jaren. Aangenomen mag worden dat deze termijn de
terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun niet snel ‘praktisch onmogelijk’ zal
maken.

2.3.3

Het ontbreken van verrijking

Zoals bij de bespreking van § 49a VwVfG reeds aan de orde is gekomen, is het terugvorderen van zonder rechtsgrond verleende steun niet meer mogelijk, indien er sprake is van het
wegvallen van verrijking. Het bepaalde in § 49a Abs. 2 Satz 2 VwVfG is geïnspireerd door §
818 Abs. 3 BGB. Laatstgenoemde bepaling die betrekking heeft op een vordering uit onge-

141

142

Zie hierover: G. Quardt und D. Nielandt, ‘Nichtigkeit von Rechtsgeschäften bei Verstoß
gegen das Durchführungsverbot des Art. 88 III 3 EG’, EuZW 2004, p. 203.
Zie: G. Quardt und D. Nielandt, ‘Nichtigkeit von Rechtsgeschäften bei Verstoß gegen das
Durchführungsverbot des Art. 88 III 3 EG’, EuZW 2004, p. 202.
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rechtvaardigde verrijking bepaalt: “Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des
Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist”.
Het voorgaande betekent dat ook voor een civiele vordering uit ongerechtvaardigde
verrijking geldt dat de omstandigheid dat er geen sprake (meer) is van verrijking aan de zijde
van de begunstigde, aan terugvordering in de weg staat. In gevallen waarin er sprake is van
in strijd met het EG-Verdrag toegekende staatssteun en er derhalve een terugvorderingsplicht
op de Lid-Staat rust, zou toepassing van deze bepaling tot problemen kunnen leiden. In gevallen waarin van verrijking naar nationaal recht geen sprake meer is, maakt § 818 Abs. 3
BGB immers terugvordering praktisch onmogelijk. In de zaak Alcan Deutschland GmbH heeft
het Hof van Justitie ook aangegeven dat in een dergelijk geval een zodanige bepaling in strijd
is met het uit artikel 10 EG-Verdrag voorvloeiende effectiviteitsvereiste.

2.3.4

Conclusies

Uit de studie naar het Duitse recht blijkt dat men in Duitsland de nodige problemen kent als
het gaat om de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde staatssteun.
De benadering die in het Duitse recht wordt gevolgd houdt in dat er allereerst een bevoegdheid moet worden gevonden naar nationaal recht om de onderliggende juridische constructie ongedaan te maken. Zo kan – in gevallen waarin de steun is verleend bij bestuursbesluit - slechts tot terugvordering worden overgegaan, indien het bestuur naar nationaal recht
de bevoegdheid heeft om tot intrekking over te gaan. Hoewel het VwVfG en de AO een dergelijke bevoegdheid bieden, blijken deze onvoldoende mogelijkheden te bieden om ten allen
tijde aan de communautaire terugvorderingsverplichting te voldoen. Problemen die aan intrekking en daarmee terugvordering in de weg staan zijn: de aanwezigheid van verjaringstermijnen, een beroep op gerechtvaardigde vertrouwen, de onmogelijkheid om met terugwerkende kracht in te trekken en het bestaan van beleidsvrijheid om onder omstandigheden af te
zien van terugvordering.
Ten aanzien van privaatrechtelijke rechtshandelingen bestaan er aanzienlijk minder
problemen. Dit heeft als reden dat een dergelijke rechtshandeling die is aangegaan in strijd
met de ‘standstill-bepaling’ van artikel 88, derde lid, derde volzin EG-Verdrag nietig wordt geacht en daarmee wordt geacht nooit te hebben bestaan. Hoewel hiermee een hoop terugvorderingsproblemen worden voorkomen, brengt de nietigverklaring op zichzelf wel weer allerlei
juridische en hele praktische problemen met zich.
Tot slot zij opgemerkt dat men in Duitsland op dit moment werkt aan het vervaardigen
van een (ontwerp) staatssteunwet. Hoe deze regeling er echter komt uit te zien hebben wij,
gelet op de prille stand van het wetgevingsproces, niet kunnen achterhalen.
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3 Frankrijk
3.1

Inleiding: overzicht van zaken

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databanken,143 waarbij achtereenvolgens de jurisprudentie van het Hof, de Commissiebeschikkingen en de jurisprudentie van
Franse rechters is nagelopen. Er zijn veel Commissiebeschikkingen geweest tegen Frankrijk.
Deze zijn gebruikt als additionele informatiebron. De Commissiebeschikkingen gaven nuttige
informatie over de toepasselijke wettelijke regelingen en gebruikte constructies. Zij zijn daarom vooral gebruikt om meer informatie te vinden over zaken die in de jurisprudentie waren
aangetroffen.

Het beeld dat uit het onderzoek naar staatssteungevallen in Frankrijk oprijst, is dat het daar
veelal gaat om belastingmaatregelen. Belangrijke steunverleners zijn de locale overheden.

144

Uit de relevante jurisprudentie blijkt dat op verschillende wijzen steun is verleend via fiscale
maatregelen. Het kan daarbij gaan om extra mogelijkheden tot belastingaftrek, of het worden
vrijgesteld van heffingen of betalingsverplichtingen. Daarnaast kan het gaan om uitstel van
betaling van belasting- en premieschulden. In sommige gevallen wordt er extra belasting geheven om een bepaalde overheidsdienst te bekostigen. Daarnaast hebben we gevallen aangetroffen van investeringspremies/subsidies, leningen tegen niet-marktconforme voorwaarden
en het om niet leveren van een prestatie, zoals het bouwrijp maken van grond. Een ander
voorbeeld betrof het om niet verzamelen van kadavers van dieren en afval van abattoirs, hetgeen werd gefinancierd uit belastingen op vleesverkopen.
Rechtszaken worden soms niet gevoerd over terugvordering van steun door de overheid,
maar over hetgeen bedrijven hebben afgedragen ter financiering van de steun (vgl. de casus
van de Nederlandse Pearl-zaak).145 Zo ook in de zojuist genoemde kadaver-zaak. Een bedrijf,
GEMO S.A., vorderde de betaalde heffingen als onverschuldigd betaald terug. Het Tribunal
administratif wees de vordering van GEMO toe. In hoger beroep werden prejudiciële vragen
gesteld. Het Hof van Justitie heeft de beschreven werkwijze aangemerkt als staatssteun die
ten onrechte niet was aangemeld.
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Daarop verwierp de Franse bestuursrechter het hoger

beroep van de Staat. De Conseil d’Etat hield die uitspraak overeind.
De zaak laat overigens zien dat dit soort ‘omgekeerde’ terugvorderingszaken (namelijk
gevallen waarin het niet de Staat is die staatssteun terugvordert, maar bedrijven heffingen
143

144

145
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Naast de databank met Hofjurisprudentie is gebruikt gemaakt van www.legifrance.com als startpunt
voor de onderzoekingen.
Dit blijkt ook uit het rapport van La direction générale de la Comptabilité publique, Les interventions
économiques des collectivités locales en 2002 - Etude de la DGCP - Février 2004,
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_gest_loca/anim_econ/inte_econ/inte_ econ.html, stand
11 juni 2004.
HR 27 september 2002, NJ 2002, 534. Inmiddels heeft het HvJEG uitgemaakt dat er in de zaak
Pearle c.s. geen sprake was staatssteun die had moeten worden aangemeld (HvJEG 15 juli 2004,
zaak C-345/02), maar het gaat ons hier alleen om het type casus.
HvJEG 20 november 2003, zaak C-126/01, naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Cour
administrative d’appel van Lyon, in de zaak GEMO S.A.
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terugvorderen die ter financiering van steunmaatregelen zijn opgelegd) buitengewoon gecompliceerd kunnen zijn. De Staat had namelijk betoogd dat, kort gezegd, de schade bij het
bedrijf geringer was dan het bedrag van de ten onrechte geheven belastingen, doordat het
bedrijf de betreffende kosten heeft afgewenteld op de consument. Er zou dan verder rekening
gehouden moeten worden met een eventuele omzetdaling, als gevolg van de prijsverhoging
die was gehanteerd om de heffingen door te berekenen. De Conseil d’Etat hield het eenvoudig: de Raad erkende wel dat de Staat zich tegen een vordering wegens onverschuldigde
betaling kan verzetten met dergelijke stellingen, maar overwoog, in navolging van de appelrechter, dat het aan de Staat was om te bewijzen dat voor integrale vergoeding van de betaalde belastingheffingen in casu geen plaats was. En in dat bewijs was de Staat volgens de
Conseil d’Etat niet geslaagd.
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Geen van deze zaken ging echter over de terugvordering zelf. Vermoedelijk komen er
binnen afzienbare tijd wel dergelijke uitspraken. Zo is bijvoorbeeld de zaak SFEI/LA POSTE
(ook wel genaamd Chronopost) nog niet uitgeprocedeerd met betrekking tot de vraag of er
überhaupt sprake is geweest van staatssteun.148 In de zaak NOUVELLE FILIATURE DE ROU149

BAIX

hebben wij geen nadere uitspraken kunnen vinden. Deze zaak sleept al lange tijd en

Frankrijk is ook al een keer veroordeeld wegens niet-nakoming van de terugvorderingsplicht.
Uit de zaak blijkt wel dat de Fransen problemen ondervinden bij de terugvordering, maar niet
welke dat precies zijn. Ook de zaak over LE LEVANT (ALSTOM LEROUX NAVAL) is interessant,
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onder andere omdat het in die zaak niet eenvoudig was vast te stellen wie de begunstigde
van de steun was. Verder is er nog de zaak LADBROKE RACING LTD. geweest.
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Interessant in

die zaak was, dat er sprake was van gewekt vertrouwen dat door de Commissie werd erkend.
De steunontvanger had volgens de Commissie tot de datum waarop de zaak tegen Frankrijk
door de Commissie werd ingeleid een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de in
geding zijnde vrijstelling, als gevolg van een arrest van de Franse Conseil d’Etat. In dat arrest
had de Conseil d’Etat (ten onrechte) vastgesteld dat de betreffende activiteiten een landbouwkarakter hadden en daarom konden worden vrijgesteld van de bijdrage aan het bouwfonds. Het Gerecht van eerste aanleg volgde de Commissie niet, omdat het oordeel van de
147
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149

150
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CE, 15 juli 2004, no. 264494, GEMO S.A. (beschikbaar via Legifrance.gouv.fr, maar ook gepubliceerd in Receuil Lebon).
HvJEG 11 juli 1996, zaak C-39/94, NJ 1997, 354; HvJEG 3 juli 2003, gevoegde zaken C-83/01 P,
C-93/01 P en C-94/01 P. Er is een arrest van het Tribunal des conflits, waarin wordt uitgemaakt dat
de zaak tot de competentie van de civiele rechter behoort (19 januari 1998, no. 03084). Daarna
heeft de ‘Conseil de la concurrence’, bij beslissing van 20 februari 2002, een klacht van UFEX tegen
La Poste e.a. gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard en de zaak voor het overige teruggewezen
voor nader onderzoek. Tegen die beslissing zijn Chronopost en La Poste opgekomen bij het Cour
d’appel van Parijs. Dat oordeelde de appellanten niet-ontvankelijk, omdat de betreffende bijzondere
beroepsregeling (art. L. 464-8 van de Code de commerce) een limitatieve opsomming geeft van besluiten waartegen kan worden opgekomen en de terugwijzing voor nader onderzoek daar niet in is
e
genoemd. Arrest van het Cour d’appel van Parijs (1 kamer, sectie H) van 11 maart 2003,
2002/13735, beschikbaar op de site van de Direction générale de la concurrence van het Ministère
de l’economie, http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/ 03_08/a0080015.htm.
Beschikking van de Commissie van 4 november 1998, 1999/378/EG; HvJEG 22 maart 2001, zaak
C-17/99 en zaak C-261/99.
Beschikking van de Commissie van 25 juli 2001, 2001/882/EG, betreffende steun door belastingvermindering voor investeerders in het passagiersschip ‘Le Levant’, gebouwd door Alstom Leroux
Naval. HvJEG 3 oktober 2002, zaak C-394/01.
HvJEG 16 mei 2000, zaak C-83/98 P.
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Commissie over het gewettigd vertrouwen onvoldoende onderbouwd was. Het Hof oordeelde
dat het Gerecht terecht heeft geconcludeerd dat de beschikking van de Commissie moest
worden nietig verklaard, voorzover deze slechts terugbetaling van de steun vorderde vanaf
het moment dat de Commissie de procedure tegen Frankrijk had ingeleid.

3.2

Juridische kwalificatie van terugvorderingen

In welke juridische vorm dient een terugvordering gegoten te worden? En, in samenhang
daarmee: als in een concreet geval een bepaalde wijze van terugvordering is ingezet, hoe
dient deze terugvordering dan juridisch gekwalificeerd te worden? Het antwoord op de laatste
vraag is mede van belang in verband met de vraag bij welke rechter en via welke procedure
de terugvordering in rechte kan worden bestreden. Het is aannemelijk dat het antwoord op de
vraag in welke vorm teruggevorderd kan of moet worden, afhankelijk is van de vraag in welke
juridische vorm de terug te vorderen steun was gegoten.
In het Franse nationale recht is de vraag in hoeverre toekenning van een financiële steun
is aan te merken als een (publiekrechtelijk) besluit, ongeveer net zo moeilijk te beantwoorden
als in het Nederlandse recht. Want ook in Frankrijk worden niet alle (rechts)handelingen die
door overheidsinstanties of overheidsbedrijven worden verricht beschouwd als publiekrechtelijk.
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En andersom, net als in Nederland zijn er in Frankrijk gevallen waarin beslissingen,

genomen door organisaties die moeten worden aangemerkt als een ‘organisme privé’, onder
omstandigheden moeten worden aangemerkt als publiekrechtelijk. Dat komt ook voor bij beslissingen omtrent toekenning van financiële bijdragen. Dergelijke beslissingen van private
organisaties worden als publiekrechtelijk beschouwd als de organisatie een publiekrechtelijke
wettelijke regeling uitvoert, maar onder omstandigheden ook zelfs als de toekenning van middelen geen andere basis heeft dan een beleidsregel. Delcros spreekt in dit verband van een
scheidslijn tussen publiek- en privaatrecht die ‘délicate’ blijkt te zijn.

153

Wat het belastingrecht

betreft is er meer duidelijkheid over de publiekrechtelijke status, omdat belastingheffingen
altijd een wettelijke basis moeten hebben, en belastingvoordelen daarom ook altijd als publiekrechtelijk moeten worden aangemerkt (ook als deze worden toegekend in de vorm van
een overeenkomst).
Als steun is verleend in de vorm van een contract doen zich vergelijkbare problemen voor:
privaatrechtelijke overeenkomsten die de overheid sluit behoren tot de competentie van de
gewone (civiele) rechter. Te denken valt bijvoorbeeld aan overeenkomsten van koop of huur.
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Vgl. bijv. de zaak SFEI/La Poste, al genoemd in de inleiding van de paragraaf over Frankrijk. SFEI
(tegenwoordig: UFEX) klaagde erover dat de logistieke steun die La Poste verschafte aan SFMI en
Chronopost moest worden aangemerkt als onreglementaire staatssteun. Het Tribunal des conflits
moest er aan te pas komen om te bepalen dat de verhouding tussen La Poste en SFMI en Chronopost niet van publiekrechtelijke aard was, en dat beoordeling van de klacht dat die steun onregelmatig was daarom tot de competentie van de gewone rechter behoort. Tribunal des conflits, 19 januari
1998, no. 03084.
Xavier Delcros, Le contrôle du juge administratif français en matière d’aides publiques, in AJDA
1993, p. 462-471, p. 463, onder verwijzing naar CE, 11 december 1970, Crédit foncier de France,
RDP 1971, p. 1224, m.nt. Waline.
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Dergelijke overeenkomsten worden aangeduid als ‘contrats de l’administration’.

154

Rond het

totstandkomen van een dergelijke overeenkomst kan sprake zijn van een publiekrechtelijke
besluit, dat tot de competentie van de bestuursrechter behoort. Ook kan in een privaatrechtelijke overeenkomst zelf een bestuursbesluit besloten liggen, waarover dan de bestuursrechter
dient te oordelen. Een extra complicatie is, dat in het Franse recht regelmatig (veel meer dan
in Nederland) wordt gewerkt met bestuursrechtelijke overeenkomsten. Een bestuursrechtelijk
contract kan, net als een bestuursbesluit, worden aangevochten bij de bestuursrechter, maar
via een andere procedure (namelijk via het recours de pleine juridiction, in plaats van een
recours pour excès de pouvoir).

3.3

Relevante wetgeving

Er is in Frankrijk voor zover we hebben kunnen nagaan maar één voorbeeld van specifieke
wetgeving die betrekking heeft op staatssteun en de terugvordering ervan. De betreffende
wet, een wijziging van de Code général des collectivités territoriales (hierna: CGCT), is inmiddels aanvaard en heeft wettelijke status gekregen per 13 augustus 2004.
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In 1999 had de

Franse eerste minister al een circulaire gericht aan de locale overheden waarin zij worden
voorgelicht over het staatssteunregime en hun verplichtingen dienaangaande.
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In de circu-

laire werd de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de locale overheid. De circulaire bevatte geen sturingsmechanisme voor de centrale overheid. Inmiddels is er dus een
wetswijziging, die in de CGCT een nieuw artikel invoert, artikel L. 1511-1-1°.
Het luidt als volgt:
L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.
Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide
à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à
titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai
d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen.
Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des
condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.
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Een begrip dat onderscheiden moet worden van de ‘contrats administratifs’. Dat laatste staat voor
bestuursrechtelijke overeenkomsten.
LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales; NOR:
INTX0300078L.
Circulaire 8 février 1999, JORF no. 49, du 27 février 1999, p. 3015.
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Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en œuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article
89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles
concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises.

De eerste alinea van het artikel bevat in feite niet meer dan een herhaling van de gemeenschapsrechtelijke plicht voor de staat om voornemens tot steunverlening aan te melden. De tweede alinea kan worden gezien als een weergave van het derde lid van artikel
14 van de Verordening nr. 659/1999, en voegt daaraan toe dat de vertegenwoordiger van
de centraliseerde overheid die verantwoordelijk is voor het betreffende gedecentraliseerde
lichaam in actie dient te komen als er een maand na diens bericht dat teruggevorderd moet
worden nog niets is gebeurd. In de derde alinea is bepaald dat de financiële gevolgen die
de staat kan ondervinden door te late of onvolledige terugvordering voor rekening van de
gedecentraliseerde overheid komen. De vierde alinea tenslotte, bepaalt dat (ook) de overige verplichtingen die voortvloeien uit de gemeenschapsrechtelijke steunregeling en daarop betrekking hebbende verordeningen als bedoeld in artikel 89 EG-Verdrag op de gedecentraliseerde overheid drukken.
De bedoeling van deze wetswijziging is dat organen van gedecentraliseerde openbare
lichamen hun gemeenschapsrechtelijke plichten beter zullen gaan vervullen. Tot voor kort
kon de centrale overheid in de praktijk betrekkelijk weinig ondernemen als de gedecentraliseerde overheid tekortschiet. De zojuist geciteerde wijziging van de CGCT voorziet overigens wel in een expliciete en bijzondere157 basis voor een ingrijpen van de centrale overheid. Als de gedecentraliseerde overheid niet reageert op een beslissing van de Commissie of het Europese Hof van Justitie die een terugvorderingsverplichting inhoudt, dan kan
de vertegenwoordiger van de Staat de gedecentraliseerde overheid gelasten die terugvordering daadwerkelijk te effectueren. Als vervolgens niet binnen een maand daartoe is
overgegaan kan de vertegenwoordiger van de Staat in de plaats treden van de locale autoriteit. Hij is daartoe, als wij de tekst goed verstaan, dan zelfs verplicht (zie het slot van de 2e
alinea van het boven geciteerde nieuwe artikel L. 1511-1-1).
Een studie van de Conseil d’Etat van 23 oktober 2003 betoont zich weinig enthousiast
over deze bevoegdheid tot substitutie. In de eerste plaats zou het er toe kunnen leiden dat de
gedecentraliseerde overheid zijn verantwoordelijkheden ontloopt, door het aan de centrale
overheid over te laten om impopulaire maatregelen te treffen. In de tweede plaats zou het
voor de centrale overheid wel eens zo moeilijk kunnen zijn om deze bevoegdheid uit te oefenen dat het van toepassing ervan niet komt. Want de centrale overheid moet daartoe interfereren in keuzen die eigenlijk door de decentrale overheid zelf gemaakt moeten worden. En
tenslotte oordeelt de studie van de Conseil d’Etat, dat de substitutiebevoegdheid niet past in
de in Frankrijk bestaande tendens om zoveel mogelijk te decentraliseren.158 De studie con-

157
158

De algemene toezichtbevoegdheden op collectivités locales komen hierna nog aan de orde.
Zie over de decentraliseringstendensen in Frankrijk: C.A.J.M. Kortmann, ‘Decentralisatie in Frankrijk’, in: RMThemis 2003, p. 241-242.
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cludeert dat het weliswaar gaat om een nuttige bevoegdheid (het is goed dat de bevoegdheid
bestaat) maar ook om een bevoegdheid waarvan de toepassing wel eens moeilijk zou kunnen
blijken te zijn.

3.4

159

Intrekken van een ‘acte administratif’ naar Frans recht

In algemene zin geldt naar Frans recht dat een rechtmatig besluit niet kan worden ingetrokken wanneer het rechten heeft geschapen (ayant créé des droits). Een dergelijk besluit kan
wel voor de toekomst worden opgezegd.
Begunstigende onrechtmatige besluiten kunnen - als er geen bijzondere wettelijke voorziening voor intrekking bestaat - volgens de jurisprudentie van de Conseil d’Etat door het orgaan dat het besluit nam worden ingetrokken binnen een termijn van vier maanden nadat het
in te trekken besluit werd genomen,

160

ongeacht of tegen dat toekenningsbesluit beroep is

ingesteld. Na het verstrijken van die vier-maandentermijn kan een besluit alleen voor de toekomst worden ongedaan gemaakt. Daarnaast kan een besluit worden ingetrokken hangende
een rechterlijke procedure over dat besluit (als die procedure binnen de beroepstermijn is begonnen). In dat laatste geval kan echter alleen worden ingetrokken om redenen die ook al in
het beroepschrift van de appellant waren aangegeven.

161

Dit nationaalrechtelijke regime is

evident problematisch in het licht van het communautaire recht met betrekking tot de terugvordering van illegale staatssteun. Aldus ook het al genoemde studierapport van de Franse
Conseil d’Etat, waarin wordt gezegd:
‘dès lors que la Commission européenne aura, dans une décision prise en application de l’article
88 du traité instituant la Communauté européenne, ordonné la récupération de l’aide ou des aides
illégalement versées, la primauté qui s’attache au droit communautaire fera obstacle à ce que la
162

ou les entreprises bénéficiaires de l’aide puissent se prévaloir de cette théorie
cle au reversement’.

pour faire obsta-

163

Het geciteerde rapport gaat er met andere woorden van uit, dat de nationale viermaandenregel zal moeten wijken als de Commissie terugvordering heeft gelast.
Opgemerkt moet nog worden dat de leer dat besluiten slechts binnen vier maanden
kunnen worden ingetrokken naar Frans nationaal recht alleen geldt als een beslissing rechtsgevolgen schept (une décision créatrice de droits). Een dergelijk rechtsscheppend karakter
wordt niet aangenomen bij strikt gebonden besluiten. Dat zou zich ook bij steunbesluiten kun-
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160
161
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Conseil d’Etat, Collectivités territoriales et obligations communautaires, étude adoptée le 23 octobre
2003 par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, uitgegeven door La documentation Française, in
de reeks ‘Les études du Conseil d’Etat’, april 2004, p. 77-78.
CE, Assemblée, 26 oktober 2001, Ternon-arrest, Receuil Lebon p. 497.
Zie over intrekken van besluiten naar Frans bestuursrecht A.J.C. de Moor-van Vugt, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten, Zwolle 1987, p. 99.
Met ‘deze theorie’ wordt gedoeld op de ‘Ternon-jurisprudentie’, inhoudende dat besluiten na vier
maanden alleen nog voor de toekomst ongedaan kunnen worden gemaakt.
Conseil d’Etat (CE), Collectivités territoriales et obligations communautaires, étude adoptée le 23
octobre 2003 par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, uitgegeven door La documentation Française, in de reeks ‘Les études du Conseil d’Etat’, april 2004, p. 69.

73

nen voordoen, naar Frans nationaal recht. Strikt gebonden besluiten hebben naar Frans recht
slechts een declaratoir karakter en voor intrekbaarheid geldt dan geen termijn. Aannemende
dat in Frankrijk de nationale vier-maandenregel sowieso zal moeten wijken bij terugvordering
van illegale staatssteun, laten wij deze problematiek verder buiten bespreking.164
Het effect van de intrekking is ex tunc: het onrechtmatige besluit wordt geacht nooit bestaan te hebben.

165

Als het besluit is ingetrokken, is het vervolgens mogelijk het bedrag terug

te vorderen. Daartoe is een afzonderlijk bestuursbesluit nodig, te nemen door het uitvoerend
orgaan van het betreffende openbaar lichaam. Wat de gedecentraliseerde lichamen (collectivités territoriales)166 betreft levert een dergelijk besluit een executoriale titel op ingevolge artikel L. 1617-5-10 van de Code général des collectivités territoriales (CGCT).
De begunstigde van het steunbesluit kan het intrekkingsbesluit aanvechten bij de bestuursrechter. In het Franse bestuursrecht geldt als hoofdregel dat het instellen van beroep
geen schorsende werking heeft.

167

Maar op die hoofdregel zijn uitzonderingen. Een algemene

uitzondering geldt voor de executie van geldvorderingen van de overheid.

168

Daarom is het

niet vreemd dat de CGCT expliciet bepaalt dat het instellen van beroep tegen een besluit tot
intrekking van steun de executie schorst.

169

Dit maakt het voor de bestuursinstantie niet een-

voudig om voortvarend in te vorderen, aldus ook de Franse Conseil d’Etat, die de mogelijkheden om een eind te maken aan de schorsende werking bestempelt als ‘très limitées’.

170

Indien

het bestuur vreest dat de invordering gevaar loopt als gevolg van de schorsende werking, dan
kan heeft het volgens het Franse nationale recht niet de mogelijkheid om via een référé provision de schorsende werking ongedaan te maken.

171

Het kan dan wel aan de gewone (civiele)

rechter om een conservatoire maatregel vragen, maar heeft dan het probleem dat het moet
aantonen dat er groot risico bestaat dat niet meer zal kunnen worden ingevorderd als die
conservatoire maatregelen niet worden getroffen.

172

Als de schorsende werking hangende het

beroep niet wordt weggenomen, dan vervalt de schorsende werking na de uitspraak van de
164

165
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167
168

169

170

171

172

Uitgebreide bespreking van dit element van het Franse recht kan wel worden gevonden bij Birgit
Berninghausen, Die Europäisierung des Vertrauensschutzes, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 1998, p. 165 e.v.
CE, 3 november 1922, arrest Dame Cachet, Receuil Lebon p. 790.
Dat kunnen zijn regio’s, departementen, gemeenten (communes) of verbanden van locale gemeenschappen (communautés d’agglomeration, communautés de communes of communautés urbaines).
René Chapus, Droit du contentieux administratif, Editions Monchrestien, 3e dr. 1991, p. 243 e.v.
Chapus, a.w. (zie vorige noot), p. 244. Meestal is een expliciete wettelijke basis voor de schorsende
werking van verzet (‘opposition’) tegen executoriale maatregelen (‘états exécutoires’) aanwezig.
Maar Chapus vermeldt een uitspraak van de Conseil d’Etat waarin is bepaald dat die schorsende
werking ook bestaat als in een bijzondere wettelijke regeling is nagelaten daarover een bepaling op
te nemen (CE 19 juni 1985, Comm. des Angles, p. 194, RFDA 1986, p. 837).
Cf. art. L. 1617-5-1°, tweede lid, CGCT: ‘Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance
ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre’.
In de eerder genoemde studie Conseil d’Etat, Collectivités territoriales et obligations communautaires, van 23 oktober 2003, p. 69.
Dit geldt in het Franse nationale bestuursprocesrecht in het algemeen voor bestuursorganen, cf.
CE, 1 oktober 1993, arrest Onilait, Receuil Lebon, tables, p. 694.
Cf. art. 210 van het Décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures
civiles d’exécution: ‘Tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer
une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les
circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement’.
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bestuursrechter van eerste aanleg. Het instellen van hoger beroep heeft op zichzelf geen
schorsende werking,173 maar de begunstigde kan wel opnieuw schorsing vragen.174
Een en ander maakt dat terugvordering gedurende langere tijd kan worden opgehouden.
Is dit aanvaardbaar, nu het derde lid van artikel 14 van de verordening over terugvordering
van staatssteun verlangt dat terugvordering ‘onverwijld en daadwerkelijk’ plaatsvindt? De
Conseil d’Etat meent van wel. Daarbij baseert de Raad zich op de voorgeschiedenis van de
verordening van 1999. De Commissie had een tekst voorgesteld waarin was voorzien dat de
nationale rechtsmiddelen die tegen terugvorderingsbesluiten kunnen worden aangewend
geen schorsende werking zouden mogen hebben. Die tekst heeft het niet gehaald. De studie
van de Conseil d’Etat leidt daaruit af dat de verordening niet in de weg staat aan een mechanisme van schorsende werking, als er maar middelen zijn om in te grijpen in situaties waarin
er redenen zijn om te vrezen dat de begunstigde van de steun deze niet meer zou kunnen
terugbetalen als werd gewacht tot de tegen de invordering ingestelde rechtszaak is afgewikkeld.

175

Of het systeem van de Franse nationale rechtsmiddelen uiteindelijk werkelijk verenigbaar
zal blijken met het derde lid van artikel 14 van de verordening lijkt echter toch niet vast te
staan. Met name de procedure van automatische schorsende werking, voorzien door artikel
0

L. 1617-5-1 van de CGCT lijkt problematisch, omdat de schorsende werking niet ongedaan
gemaakt kan worden en het verkrijgen van de nodige conservatoire voorzieningen niet eenvoudig is, terwijl het risico van feitelijke onmogelijkheid van terugvordering groeit naarmate de
procedure langer duurt.
Een ander punt betreft de verjaringstermijnen. Een vordering van de gedecentraliseerde
overheid verjaart ingevolge de CGCT na vier jaar, te rekenen vanaf het ontstaan van de vordering.

176

Wij gaan ervan uit dat het moment waarop de onregelmatige steun werd verleend

niet zal worden aangemerkt als het moment waarop de vordering is ontstaan.177 Het effect
van een dergelijke keuze zou zijn dat dan in de meeste staatssteunzaken terugvordering niet
meer mogelijk zou zijn wegens verjaring. Wij nemen aan dat in ieder geval een later moment
aangewezen dient te worden. Juist een leer als de Franse, die inhoudt dat pas teruggevorderd kan worden als een steunbesluit is ingetrokken, maakt het mogelijk om te betogen dat
een verjaring niet eerder kan zijn gaan lopen dan nadat intrekking heeft plaatsgehad. Het
moment van intrekking zou dan kunnen worden aangemerkt als het moment van het ontstaan
van de vordering.
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174
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177

Vgl. het Avis du Conseil d’Etat, 5 mei 1995, gepubliceerd in Actualité Juridique du Droit administratif
(AJDA),1995, p. 583.
Cour administrative d’appel de Lyon, 18 mei 1992, M. et Mme Duhamel, Droit Administratif 1992,
commentaire n° 387.
Zie de eerder aangehaalde studie van 23 oktober 2003, p. 70.
0
Art. L. 1617-5-3 CGCT. De verjaring kan volgens deze bepaling worden gestuit ‘par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la préscription’.
Zoals de keuze van het moment van de steunverlening ook werd verworpen door de Nederlandse
Hoge Raad in HR 18 april 2003, Gemst. 2003, no. 7189, 123 (p. 406-408).
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3.5

Het orgaan dat de steun verleende gaat niet uit zichzelf tot intrekking over

Het zou zich kunnen voordoen dat het orgaan dat de steun verleende niet uit zichzelf tot intrekking van het steunbesluit wenst over te gaan of meent daartoe niet over te kunnen gaan.
Vooropgesteld moet worden dat een rapport van de Conseil d’Etat uit 1992 al heeft benadrukt
dat, bezien vanuit het communautaire recht, een ‘onmogelijkheid’ om terug te vorderen niet
aanvaardbaar is (daargelaten het geval de begunstigde is verdwenen).178

Aanvechting door een derde
Een besluit tot verlening van steun kan bij de bestuursrechter worden aangevochten door een
derde, die gebruik kan maken van het recours pour excès de pouvoir. Het Franse recht aanvaardt in dit verband overigens een ruime kring van derden die voldoende ‘belanghebbend’
zijn om deze actie te kunnen instellen. Het is waarschijnlijk dat in een steunverleningszaak
iedere belastingbetaler, of een concurrent, ontvankelijk zou worden geacht.
De derde is in beginsel gebonden aan een beroepstermijn van twee maanden. Overschrijding van die termijn kan echter niet aan de derde worden tegengeworpen wanneer het
besluit tot steuntoekenning niet is gepubliceerd. Het Franse recht kent geen algemene verplichting tot publicatie van beschikkingen. Als niet is gepubliceerd geldt voor de derde een
termijn van twee maanden nadat deze feitelijk van het besluit op de hoogte is geraakt.

179

De zaak Ryanair is er een voorbeeld van dat steunbesluiten door de bestuursrechter kunnen worden vernietigd op verzoek van een concurrent (in dat geval Brit Air), én is een voorbeeld van een geval waarin de beroepstermijn met betrekking tot de betreffende besluiten
weliswaar was verlopen, maar dat aan de concurrent niet kon worden tegengeworpen omdat
de besluiten niet waren gepubliceerd.

180

Waarschijnlijk zou de derde nog een andere weg kunnen volgen. Hij zou aan het bestuursorgaan kunnen verzoeken om een illegaal staatssteunbesluit in te trekken. Aannemende dat (zoals hierboven werd besproken) het bestuursorgaan - ook later dan vier maanden
nadat het steunbesluit werd genomen - bevoegd is een illegaal staatssteunbesluit in te trekken, dan zou de derde bij een weigering, of bij langer dan vier maanden stilzitten van het bestuur (rejet implicite), beroep kunnen instellen.181
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179
180

181

Conseil d’Etat, Rapport public annuel, n° 44, 1992, m.n. p. 255. De Conseil d’Etat baseerde zich
daarbij op de jurisprudentie van het EHvJ (m.n. EHvJ 20 september 1990, Commission c/ RFA,
zaak C-5/89).
Studie Conseil d’Etat van 23 oktober 2003, p. 69.
0
Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2003, n 01-04641, Ryanair. En in hoger beroep:
0
Cour administrative d’appel de Nancy 18 décembre 2003, n 03NC00864.
Zie A.J. Bok, Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland, Deventer 1992, p. 64; en dezelfde, in De
Waard/Bok/Gilhuis (red.), Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2001, p. 52.
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Aanvechting door de préfet
Daarnaast kan ook de préfet, in het kader van diens bevoegdheden tot toezicht op organen
van gedecentraliseerde lichamen, gebruik maken van zijn algemene toezichtsbevoegdheden.
Volgens artikel 72, derde alinea, van de Franse Grondwet van 4 oktober 1958 geldt:
‘dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois’.

Er is, met andere woorden, een ‘afgevaardigde’ van de centrale overheid (délégué du gouvernement) die toeziet op de behartiging van de nationale belangen, bestuurlijke controle uitoefent en er op toeziet dat de wetten worden nageleefd door de gedecentraliseerde overheden. In de Loi de décentralisation van 2 maart 1982 is in dat toezichtskader aan de préfet de
bevoegdheid toegekend om bestuursbesluiten van gedecentraliseerde organen voor te leggen aan de bestuursrechter. Het betreft een bijzondere vorm van het recours pour excès de
pouvoir, namelijk het ‘déféré préfectoral’.

182

Dat moet dan gebeuren binnen een termijn van

twee maanden nadat het besluit aan de préfet is toegezonden. Die bevoegdheid zou uitkomst
kunnen bieden als de préfet het steunbesluit zelf wenst aan te vechten (en als dit, gelet op de
termijn nog mogelijk is), dan wel als er een expliciet besluit van het bestuursorgaan ligt, waarin wordt geweigerd om een terugvordering in gang te zetten.
Een volgende vraag is, of de préfet ook kan optreden ingeval van stilzitten van het gedecentraliseerd bestuur. Het antwoord luidt bevestigend. Volgens de Conseil Constitutionel
moet het déféré préfectoral het mogelijk maken om te voorzien in
‘difficultés administratives résultant de l’absence de décision de la part des autorités décentralisées
normalement compétentes lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonction183

nement des services publics et l’application des lois’.

Ingeval van stilzitten van het decentraal bestuur zou de préfet dat bestuur kunnen ‘uitnodigen’
tot terugvordering over te gaan. Een weigering zou door de préfet aan de bestuursrechter
kunnen worden voorgelegd. De bestuursrechter is bevoegd het weigeringsbesluit te vernietigen en het bestuursorgaan zonodig te bevelen een terugvorderingsbesluit te nemen.184
Als de préfet het nodig acht om actie te ondernemen (bijvoorbeeld na een beslissing van
de Commissie of het Hof voor Justitie), dan heeft hij daartoe dus wel bevoegdheden. Anderzijds kan niet verwacht worden dat via het toezichtsmechanisme zaken waarin illegale steun
aan de orde zou kunnen zijn als het ware vanzelf komen bovendrijven bij de normale toezichthoudende activiteiten van de préfet. De studie van de Conseil d’Etat zegt in dat verband
(op p. 74):
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Zie over het déféré préfectoral bijv. J.-M. Auby en R. Drago, Traité des recours en matière administrative, Parijs: Litec, 1992, p. 561-574.
Conseil constitutionnel, décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, in Cahiers du Conseil constitutionnel, 1993, p. 13.
Cf. Loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
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‘le nombre important des actes transmis, qui est passé de plus de 5 millions par an au début des
années 90 à 7,7 millions en 2000, rend difficile sinon impossible l’exercice d’un contrôle attentif de
chacun d’eux pour y déceler une illégalité’.

Zo hebben van die miljoenen besluiten die in het jaar 2000 aan de préfet werden toegezonden ‘slechts’ 175.000 aanleiding gegeven tot commentaar van de kant van de préfet en zijn er
1.713 zaken door de préfet aan de bestuursrechter voorgelegd.

185

Uit de jurisprudentie lijkt te volgen dat wanneer er sprake is van een contract over staatssteun
eerst het eventuele bestuursbesluit om over te gaan tot het sluiten van het contract ongedaan
moet worden gemaakt. Dan vervalt de grondslag voor het contract en kan zonodig bij de burgerlijke rechter ontbinding van het contract en terugbetaling worden gevraagd. De bestuursrechter kan het bestuursorgaan er zelfs, onder oplegging van een dwangsom, toe verplichten
de zaak zonodig (namelijk als de wederpartij niet meewerkt aan beëindiging van de overeenkomst) aan de burgerlijke rechter voor te leggen ter vernietiging. Aldus oordeelde de bestuursrechter in eerste aanleg in de zaak Ryanair. De hoger beroepsrechter volgde de eerste
rechter op dit punt, maar oordeelde kennelijk dat het bestuursorgaan ook bevoegd was de
overeenkomst zelf te beëindigen, zonodig eenzijdig. De hoger beroepsrechter liet het orgaan
daarom de keuze één van beide maatregelen te nemen.186

Andere toezichtsituaties
Het bovenstaande betrof toezicht op collectivités territoriales. Ook op entiteiten die onder de
centrale overheid vallen (zelfstandige bestuursorganen en staatsbedrijven) bestaat een soort
‘contrôle de tutelle’ (toezicht).187 Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke organisaties die bestuursrechtelijke besluiten nemen (zoals instellingen die sociale zekerheidsregelingen uitvoeren).188 Wij hebben niet precies kunnen achterhalen of in het kader van deze controle besluiten mogelijk zijn waarbij terugbetalingen worden gelast. Voorzover wij nu hebben kunnen nagaan is dit niet waarschijnlijk waar het gaat om het ‘technisch’ toezicht (tutelle technique) op
staatsbedrijven, zoals het Franse Ministerie van transport uitoefent op de SNCF, de spoorwegmaatschappij, maar wèl waarschijnlijk in het kader van het toezicht op zelfstandige bestuursorganen en het toezicht in belastingzaken (tutelle financière) dat het Ministerie van Financiën houdt.
185

186

Zie http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/publications/rapports/rapport_controle_legalite/Accueil_
rapport_controle_legalite.html,bijlage 3.
0
Het Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2003, n 01-04641, Ryanair, vernietigde de betreffende bestuursbesluiten wegens strijd met het EG-recht en verplichtte het bestuursorgaan om
zich zonodig binnen twee maanden tot de burgerlijke rechter te wenden, onder verbeurte van een
dwangsom van
dictum, door te bepalen dat het bestuursorgaan kon kiezen tussen de overeenkomst aan de civiele
rechter voorleggen dan wel - bij gebreke van medewerking van de contractant - de overeenkomst
0
eenzijdig beëindigen. Zie Cour administrative d’appel de Nancy 18 décembre 2003, n 03NC00864,
Ryanair.
Guy Braibant, Le droit administratif français, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politie
ques & Dalloz, 3 herz. dr. 1992, p. 48 en p. 109.
Braibant, a.w. (zie vorige noot), p. 157.
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3.6

Betalingsmoeilijkheden bij de begunstigde

Het Franse recht kent twee publiekrechtelijke ondernemingsvormen, die geen van beide onder het gewone, civielrechtelijke faillissementsregime vallen. De eerste is een onderneming
met bestuursrechtelijk karakter, een EPA, de tweede heeft een industrieel of commercieel
karakter, een EPIC. Voor dergelijke ondernemingen kan zonodig een ‘publiekrechtelijke garantie’ worden gesteld. Dit regime is vanuit het Europese mededingingsrecht gezien overigens ‘verdacht’, omdat een dergelijke garantie concurrentievervalsend zou kunnen werken. In
het geval van de publiekrechtelijke onderneming ‘Electricité de France’ (EDF) heeft de Commissie (onder andere) de figuur van de publiekrechtelijke garantie als mogelijke vorm van
staatssteun in de zin van artikel 88 lid 2 EG-Verdrag aan de orde gesteld.
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Wat ondernemingen naar privaatrecht betreft zijn er twee basisregels. De eerste houdt in dat
als een faillissementsprocedure wordt ingezet iedere juridische actie waarbij de debiteur tot
een betaling veroordeeld kan worden wordt opgeschort of verboden, en hetzelfde geldt voor
elke executie door een crediteur.
De tweede basisregel is dat de onderneming eindigt door een vonnis dat de juridische
opheffing beveelt of de totale cessie van de baten van de onderneming.
Een crediteur dient zich als zodanig te melden bij de curator. De belangrijkste vraag is of
de vordering bevoorrecht is, want in de praktijk kunnen vaak alleen de bevoorrechte crediteuren worden voldaan. Bevoorrecht zijn schulden op basis van een bijzondere bevoorrechting,
schulden op basis van een hypotheek, schulden aan sociale zekerheidsinstellingen en de
fiscus, de ‘Tresor public’. Onder het laatste dient te worden verstaan: ‘l’ensemble des services dépendent du Ministère des finances et dépourvu de personnalité juridique distincte de
celle de l’Etat’.
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Mede op basis van de zojuist geciteerde uitspraak lijkt het niet waarschijnlijk

dat een gedecentraliseerd lichaam daartoe gerekend kan worden.

3.7

Verhouding tot andere nationaalrechtelijke regels of beginselen met betrekking tot terugvordering

In hoeverre zou een beginsel van opgewekt vertrouwen aan terugvordering in de weg kunnen
191

staan? Dat zou in bijzondere omstandigheden kunnen op basis van het EG-recht.

Maar in

het Franse nationale publiekrecht heeft het beginsel nog nauwelijks erkenning gekregen. De
189
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Cf. Communication de la Commission portant invitation à présenter des observations en application
de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant la mesure d'aide en faveur d'Électricité de
France (EDF) sous la forme de la garantie illimitée de l'État liée au statut d'établissement public industriel et commercial, in JOUE n° C 164 du 15.7.2003, pp. 7 – 13.
In die zin: Cour d’appel de Bordeaux, 23 juin 1997, in Juris-Classeur Périodique (JCP)-édition Entreprises, 1997, panorama n° 1129, die oordeelt dat dit niet zo was in het geval van een ‘agence locale de l’eau’.
Zie daarover elders in dit rapport de paragrafen 5 en 7 van hoofdstuk 1. Bovendien herinneren wij
nog even aan de zaak Ladbroke Racing Ltd., die in de inleiding bij het onderdeel over Frankrijk
(3.2.1) werd genoemd. In die zaak achtte de Commissie een gewettigd vertrouwen aanwezig. Volgens het Hof gebeurde dat echter ten onrechte.
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Conseil Constitutionel heeft zich op het standpunt gesteld dat ‘geen enkele constitutionele
norm honorering van gerechtvaardigd vertrouwen garandeert’,192 terwijl de Conseil d’Etat het
beginsel ziet als een beginsel van EG-recht. De Conseil d’Etat weigert nog steeds systematisch het beginsel buiten het terrein van het communautaire recht toe te passen.193 Ook de
Franse doctrine is erg terughoudend over het beginsel. Zo schrijft het handboek van René
Chapus:
‘on peut concevoir que la consécration, avec toute sa portée possible, du principe de confiance légitime soit appréciée comme un saut dans l’inconnu et que soit préférée la concrétisation de ses exigences au cas par cas’.
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De Europees-rechtelijke plicht tot terugvordering levert dan ook geen grote spanning op met
de uitgangspunten van het nationale recht. De Franse Code civil kent een bepaling die vergelijkbaar is met de Nederlandse BW-bepaling inzake onverschuldigde betaling, namelijk artikel
1376 Cc: ‘celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui il l’a indûment reçu’.
Net als in het huidige Nederlandse bestuursrecht neemt de Franse bestuursrechtspraak
aan dat het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald teruggevorderd kan worden ook
in het bestuursrecht geldt. De Conseil d’Etat heeft al eens uitgesproken dat dit beginsel van
de onverschuldigde betaling ook geldt voor bedragen die zijn betaald als gevolg van fouten
van, of vertragingen bij, de overheid.
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De betreffende zaak ging niet over terugvordering van

staatssteun, maar het lijkt voor de hand te liggen dat het toekennen van steun in strijd met het
EG-recht beschouwd kan worden als een toekenning ‘par erreur’.

3.8

Conclusies

In Frankrijk bestaat in ieder geval één wettelijke regeling die is toegesneden op de terugvordering van staatssteun. Het betreft een aanpassing van de wet op de gedecentraliseerde
overheden, de Code général des collectivités territoriales. Deze verduidelijkt de eigen verantwoordelijkheden van de gedecentraliseerde overheden en bevat een mogelijkheid voor de
vertegenwoordiger van de centrale overheid om in actie te komen als de gedecentraliseerde
overheid dat niet snel genoeg zelf doet. De Franse Conseil d’Etat is op principiële en praktische gronden kritisch over deze bevoegdheid tot substitutie.
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Conseil Constitutionel 30 december 1996, Cahiers du Conseil Constitutionel, 1997, no. 2, p. 13.
CE, 16 maart 1998, Mlle Poujol, in Receuil Lebon, p. 84, en CE, Assemblée, 5 maart 1999, Rouquette, in Receuil Lebon, p. 37. In zoverre zijn L.N. Brown en J.S. Bell, in French Administrative
Law, Clarendon Press, Oxford, 5th ed. 1998, p. 235, voorbarig met hun stelling dat het beginsel van
gerechtvaardigde verwachtingen ‘has now obtained formal recognition in French law’. Zij baseerden
zich op een uitspraak van het TA Strasbourg van 4 december 1994.
Aanvaarding van het beginsel van gerechtvaardigd vertrouwen zou een sprong in het duister zijn.
Een ontwikkeling van geval tot geval geniet de voorkeur. René Chapus, Droit administrative généème
ral, tome 1, précis Domat, éditions Montchrestien, 15
édition, 2001, p. 107.
CE, 24 februari 1999, Département de la Seine Saint Denis contre Mme Bordes, requête no.
185145, publiée dans l’Annuaire des Collectivités locales, 2000, p. 393.
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Aan een daadwerkelijke terugvordering lijkt volgens de Franse jurisprudentie een ‘nationale’
rechtshandeling tot intrekking van de steun vooraf te moeten gaan. Daarbij zou het Franse
nationale recht een probleem kunnen vormen, doordat het een termijn kent waarna intrekking
niet langer mogelijk wordt geacht. Dat probleem wordt echter opgelost doordat de Franse
Conseil d’Etat de opvatting huldigt dat de Franse jurisprudentiële vier maandentermijn moet
wijken voor het Europees gemeenschapsrecht. Wij nemen aan dat een vergelijkbare oplossing gezocht zal worden ingeval de nationale verjaringstermijn voor terugvordering van onverschuldigde betalingen is verstreken.
In het Franse nationale rechtssysteem doet zich ten aanzien van de snelheid waarmee
kan worden ingevorderd het probleem voor dat de procedure in bestuursrechtelijke zaken
nogal kan worden opgehouden door de begunstigde van de steun. Dit probleem - dat door de
Conseil d’Etat niet wordt gezien als een echt conflict met het gemeenschapsrecht - lijkt niet
opgelost.
Als de steun is verleend via een civielrechtelijk contract en de begunstigde van de steun
niet meewerkt aan ontbinding van het contract, kan de bestuursrechter, zo blijkt uit de uitspraak van het Cour administrative d’appel de Nancy in de zaak Ryanair, het bestuursorgaan
verplichten om hetzij het contract ter ontbinding voor te leggen aan de civiele rechter, hetzij
het contract eenzijdig te beëindigen.

4 België

4.1

Inleiding: overzicht van zaken

Een aantal van de Belgische zaken dat voor het Hof van Justitie is geweest heeft voor omvangrijke en hardnekkige terugvorderingsproblemen gezorgd. Voor dit onderzoek is onder
meer de MARIBEL-zaak interessant. Hierbij ging het om vermindering van werkgeverspremies
in de sociale zekerheid. De regeling bestond al vele jaren toen de Commissie er ontoelaatbare steun in zag. Het verweer van België had vooral betrekking op de praktische uitvoering van
de terugvorderingsoperatie, namelijk dat het zo goed als onmogelijk zou zijn om na al die jaren bij meer dan 2000 ondernemingen terug te gaan vorderen. Dat verweer werd door het Hof
tot tweemaal toe van tafel geveegd. We hebben geen argumentatie gevonden die wijst op
juridische problemen, zoals het beginsel van formele rechtskracht of het vertrouwensbeginsel.
Naar aanleiding van de Maribel zaak is de federale regering gekomen met ‘gelegenheidswetgeving’. In de wet van 1999196 is een grondslag gegeven aan de terugvordering van
de premies (iedere werkgever is verplicht tot terugbetaling voor een bepaalde datum) en is
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Wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31
december 1999, 3e uitgave, p. 50467. De AG noemt als pag. nr. 40476.) De wet voert een nieuw
art. 37 bis in in de Algemene beginselwet Sociale Zekerheid d.d. 29 juni 1981 (Belgisch Staatsblad
2 juli 1981).
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een nieuwe verjaringstermijn van acht jaar vastgesteld. Naar aanleiding van de veroordeling
wegens niet-nakoming kwam daar nog een KB van 3 oktober 2002 bij, waarin de minister van
Financiën uitdrukkelijk werd aangewezen als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de terugvordering. Artikel 2 van het KB bepaalt dat ingeval niet binnen de bij de terugvordering
bepaalde termijn wordt terugbetaald, de betreffende bedragen ambtshalve worden verhoogd
met 10%. Blijkens de conclusie van de A.-G. in zaak C-378/98 van januari 2001 had de Belgische regering op grond van de wet van 1999 op 3 november 2003 naar driekwart van de betrokken ondernemingen terugvorderingsbeslissingen doen uitgaan.
Een andere veroordeling van België viel in de zaak COCKERILL SAMBRE SA. Tot begin
1999 was Cockerill Sambre een overheidsonderneming, waarvan het kapitaal grotendeels in
handen was van het Waalse Gewest. In 1999 werd zij geprivatiseerd en aan de Franse staalgroep Usinor verkocht. Het bedrijf had op een bepaald moment een arbeidsduurverkorting
ingevoerd. Dat betekende een loonsverlaging. Om de gevolgen van deze loonsverlaging op
te heffen, werd besloten tot eind 2005 loonsuppleties uit te keren. Deze suppleties werden
grotendeels door de Belgische overheid betaald. De overheidssteun bestond uit twee elementen:
-

een vermindering van de sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers door de federale regering;

-

een subsidie van de Waalse gewestregering ten gunste van het Fonds.

Bij beschikking verklaarde de Commissie deze maatregelen ontoelaatbaar.197 Het Hof volgde
dit oordeel.
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Nationale jurisprudentie als vervolg op deze zaak hebben wij niet gevonden.

Buitengewoon gecompliceerd en langslepend - bovendien pijnlijk voor de Belgische autoriteiten199 - was de zaak BEAULIEU (ex Fabelta-Zwijnaarde; andere betrokken bedrijfsnamen:
Idealspun en Verlipack). In 1991 werd België veroordeeld voor het niet terugvorderen van 224
miljoen frank, uitgekeerd aan de firma Idealspun (Beaulieu).200 Het was de tweede veroordeling, want in 1987 was België ook al veroordeeld wegens het niet uitvoeren van de beschik-
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2001/198/EGKS dd. 15 november 2000, PbEG 2001 L 71/23.
HvJEG 12 december 2002, C-5/01.
Nadat de Commissie eind december 1983 terugvordering had gelast, de Belgische regering daar
gevolg aan leek te hebben gegeven en de Commissie zich op verzoek van minister Eyskens bereid
had verklaard had dossier te sluiten, bleek in 1985 dat de steun niet werd terugbetaald en dat de
regering Beaulieu zelfs nog steeds steunde. ‘De bevoegde minister had de Commissie aldus voorgelogen en om de tuin geleid’, aldus T. Joris, ‘Staatssteun aan Beaulieu Kunststoffen. Het doek is
gevallen’, in: M. Cools, Ch. Eliaerts, S. Gutwirth, T. Joris en B. Spruyt (red.), Ceci n’est pas un juriste ... mais un ami (Liber amicorum Bart De Schutter), Brussel: VUBpress 2003, p. 167-206, p.
175.
HvJEG 19 februari 1991, Commissie t. België, C-375/89. Uitgebreid over deze zaak: T. Joris, ‘België en de Europese Gemeenschappen: geen goede partners wat onrechtmatige steun aan ondernemingen betreft’, in: Rechtskundig Weekblad, 1991-1992, p. 435-439; en, van dezelfde auteur, algemener: ‘Illegale steun aan ondernemingen: de bevoegdheden van de nationale rechter en de
Commissie van de Europese Gemeenschappen’, in: TBP (Tijdschrift voor bestuurswetenschappen
en publiek recht) 1992, p. 683-702.
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king in de Fabelta-zaak.

201

satie van 22 februari 2002.

De zaak is nationaal geëindigd in een arrest van het Hof van Cas202

De slotsom is dat er moet worden terugbetaald.

Wij melden tenslotte nog - hoewel het in die zaak (nog) niet tot een oordeel van het Europese Hof is gekomen - dat de Commissie in februari 2004 een onderzoek is begonnen naar
de steun die de Waalse overheid heeft verleend aan RYANAIR in verband met het gebruik van
de luchthaven van Charleroi.

203

Het Waalse gewest heeft ongeveer 4 miljoen Euro terugeëist

van Ryanair. Het bedrijf heeft een beroep ex art. 230 EG-Verdrag ingesteld tegen de beschikking van de Commissie van 3 februari 2004 en weigert intussen terug te betalen. Het verdere
verloop moet worden afgewacht.

4.2 Bestuursrechtelijke besluiten omtrent steun en de gewone, civiele rechter

In de zaak TUBEMEUSE heeft het Belgische Hof van Cassatie geoordeeld dat een privaatrechtelijke rechtshandeling waarbij steun werd verleend in strijd met het gemeenschapsrecht nietig was.204 Echter, waar steun wordt verstrekt op basis van een bestuursrechtelijk besluit kan
niet zonder meer worden aangenomen dat de regeling uit het Burgerlijk Wetboek omtrent nietigheid wegens ongeoorloofde oorzaak toegepast kan worden. Bestuursbesluiten kennen immers hun eigen regime van geldigheid c.q. vernietigbaarheid. Net als in Nederland is in België
het uitgangspunt dat bestuursbesluiten onderhevig zijn aan een systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Zij kunnen worden aangevochten in het kader van een annulatieberoep bij de Raad van State.
In grote trekken komt de categorie beslissingen die voor beroep vatbaar zijn overeen
met de beslissingen die in Nederlandse Awb-termen onder het begrip ‘besluit’ zouden vallen.
Net als bij dat Nederlandse besluit-begrip speelt in het Belgische recht het element dat de
beslissing gericht dient te zijn op rechtsgevolg een grote rol. Het handboek van Mast e.a. stelt
dat voor ontvankelijkheid nodig is dat het beroep gericht is tegen een ‘uitvoerbare beslissing’.
Het omschrijft dat begrip als volgt:
‘De uitvoerbare beslissing is de handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te
roepen of te beletten dat zij tot stand komen, m.a.w. waarbij wordt beoogd wijziging aan te brengen
205

in een bestaande rechtsregel of rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten’.

De voorbeelden van handelingen of geschriften die niet beroepbaar worden geacht zijn dan
ook heel vergelijkbaar met de Nederlandse (voorbereidingshandelingen; niet bindende adviezen; mededelingen, e.d.).

201

202

203
204
205

84/508/EEG. HvJEG 9 april 1987, Commissie t. België, Jurispr., 1987, 1773. Besproken door T.
Joris, ‘Ten onrechte uitgekeerde steun: België en het E.E.G.-recht’, in: Rechtskundig Weekblad,
1987-1988, p. 975-982;
Nr. C.01.0093N/1. Het arrest biedt geen nadere informatie over de nationaalrechtelijke grondslag
voor de terugvordering.
Zie onder meer NRC 3 februari 2004.
Hof van Cassatie 18 juni 1992, nr. RC92613_1 en _2, rolnummer 9152. Zie hierna, par. 3.3.4.
A. Mast, J. Dujardin, M. van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief
Recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 15e dr. 1999, p. 848.
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Men zou dus verwachten dat het uitgangspunt van het Belgische systeem, net als van het
Nederlandse, zou zijn dat van bestuursbesluiten waar een rechtmatigheidsgebrek aan kleeft
niet zou moeten worden aangenomen dat zij nietig zijn, maar ‘slechts’ vernietigbaar.
Desondanks blijkt de Belgische civiele rechter zich op veel ruimere schaal dan men vanuit Nederlands perspectief zou verwachten een oordeel te veroorloven over de geldigheid van
bestuursbesluiten. Uit het arrest LORNOY & ZONEN

206

blijkt dat het Hof van Cassatie zich op

het standpunt stelt dat een bestuursbesluit waarbij steun is verleend ongeldig is, als de steun
niet conform artikel 88, derde lid EG-Verdrag is aangemeld bij de Commissie. Het arrest zal
hierna uitgebreider worden besproken.207 Het arrest maakt niet helemaal duidelijk of het Hof
deze ongeldigheid aanneemt vanwege een bepaalde visie op de betekenis van de EGrechtelijke regeling voor het nationale Belgische recht, dan wel vanuit een meer algemene
visie op de gevallen waarin de civiele rechter een eigen oordeel mag geven over bestuursbesluiten. Daarom eerst enkele opmerkingen over die laatste, meer algemene kwestie.

Er zijn twee bijzondere, met elkaar samenhangende, aspecten aan het Belgische recht die
verschillen van de in Nederland gebruikelijke benadering. Het eerste is de invloed van de
Franse leer van de ‘voie de fait’. Het tweede wordt gevormd door de tamelijk vergaande mogelijkheden voor de civiele rechter om bestuursbesluiten bij wege van exceptie op hun rechtmatigheid te beoordelen.

‘Voie de fait’
Het Belgische recht is beïnvloed door het Franse, waar het de leer van de ‘voie de fait’ betreft. Bij een ‘voie de fait’ is sprake van een zodanig flagrante onregelmatigheid dat een bestuursbeslissing niet langer als een (tot de competentie van de administratieve rechter behorend) besluit kan worden aangemerkt, maar dat besluit als het ware is gedenatureerd tot een
(onrechtmatig) feitelijk handelen. Een ‘voie de fait’ is in het Franse recht:
‘Une opération matérielle dans l’accouplissement de laquelle l’administration commet une irrégularité grossière, portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique’.208

Als sprake is van een ‘voie de fait’ dan is de consequentie daarvan, dat niet de bestuursrechter, maar juist de gewone rechter bevoegd is om over de zaak te oordelen.
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Hof van Cassatie 19 januari 2001, nr. C960091N, Belgische Staat tegen George Lornoy & Zonen
(e.a.).
Onder het kopje ‘Intrekking van het bestuurlijke toekenningsbesluit niet nodig, volgens de civiele
rechter’.
M.A. Flamme, ‘Pour un contrôle juridictionel plus efficace de l’administration, in: Journal des tribunaux 1972, p. 417-423 en 439-443, p. 418.
L.N. Brown en J.S. Bell, French Administrative Law, 5e dr. 1998, p. 139-140, onder verwijzing naar
de zaak Carlier (CE, Ass., 18 november 1949, Rec. 490); zie ook A.J. Bok, in De
Waard/Bok/Gilhuis, Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak, Den Haag: BJu 2001, p. 42-43.
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Exceptie van onwettigheid, buiten gevallen van een ‘voie de fait’
Het leerstuk van de ‘voie de fait’ is aanknopingspunt geweest om aan te nemen dat de burgerlijke rechter een rol kon hebben op bestuursrechtelijk terrein. Maar gaandeweg is die rol
versterkt, doordat de literatuur en rechtspraak in het kader van artikel 159 van de Belgische
Grondwet (G.W.) ruimere mogelijkheden voor de burgerlijke rechter zijn gaan zien dan alleen
ingeval van flagrante rechtsschendingen. Artikel 159 G.W. (terzijde: deze bepaling is een reactie op de besluiten-regering van Koning Willem I) betreft de zogenaamde ‘exceptie van onwettigheid’. Het bepaalt:
‘De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.’210

De ruimere visie op de mogelijkheid van exceptieve toetsing is door het Hof van Cassatie
aanvaard in een arrest van 1982. Het Hof overwoog dat:
‘hoewel het niet aan de rechterlijke macht toekomt de wenselijkheid van een handeling van het bestuur te beoordelen, ze daarentegen wel bevoegd is om een schending van een burgerlijk recht
zowel te voorkomen als te herstellen, ongeacht wie de schending heeft begaan; dat zulks geldt voor
211

elke foutieve aantasting van een subjectief recht door het bestuur’.

Hoewel in het Belgische recht derhalve voor de burgerlijke rechter enigszins ruimere mogelijkheden lijken te bestaan om bestuursbesluiten te beoordelen dan in Nederland (waar de
burgerlijke rechter ingeval van besluiten waartegen bij de bestuursrechter opgekomen had
kunnen worden in beginsel naar de leer van de formele rechtskracht grijpt), zijn er twee argumenten om te betogen dat het leerstuk rond artikel 159 G.W. evenmin als dat van het voie
de fait op zichzelf een oplossing biedt voor een gang naar de burgerlijke rechter in zaken betreffende illegale staatssteun die op een bestuursbesluit berust. Het belangrijkste argument is,
dat de exceptie van onwettigheid alleen kan worden ingeroepen ingeval een ‘subjectief recht’
is geschonden. Dat zou perspectieven kunnen bieden waar het gaat om gevallen van ‘omgekeerde terugvordering’ (zaken waarin bedrijven of andere entiteiten ongeoorloofde heffingen
terugvorderen).
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Minder zeker is of het inroepen van de exceptie uitkomst zal kunnen bie-

den voor concurrenten van organisaties waaraan op onregelmatige wijze steun is verleend.
En nog het minst waarschijnlijk is dat de overheid zelf een beroep zou kunnen doen op de
exceptie in een geschil over terugvordering.
Het tweede argument om aan te nemen dat de exceptie van onwettigheid te beperkte
mogelijkheden zou bieden is, dat de burgerlijke rechter een onwettig besluit weliswaar buiten
toepassing kan laten, maar niet vernietigen. De uitspraak van de burgerlijke rechter werkt,
210
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Die formulering suggereert dat de exceptie van onwettigheid alleen zou kunnen worden ingeroepen
als het gaat om algemeen verbindende voorschriften. De civiele rechter (anders dan de Raad van
State) aanvaardt de mogelijkheid van exceptieve toetsing echter ook als het gaat om beschikkingen. Zie Mast e.a., a.w., p. 717-718.
Hof van Cassatie 21 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-1983, 277. Het citaat is afkomstig uit S. Lust,
Rechtsherstel door de Raad van State, Antwerpen: Die Keure, 2000, p. 123. Ook de beschrijving
van de hier beschreven ontwikkeling in de jurisprudentie is grotendeels aan dit proefschrift ontleend.
Zoals in de zaak Lornoy & Zonen (e.a.), Hof van Cassatie 19 januari 2001, nr. C960091N.
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met andere woorden, niet erga omnes. Althans, zo luidt de heersende leer.

213

In haar proef-

schrift heeft mevrouw Lust betoogd dat de burgerlijke rechter wel degelijk een vernietiging
zou kunnen uitspreken. Zij schrijft:
‘Het is de iure dan ook niet uitgesloten dat de gewone rechter expliciet overgaat tot de vernietiging
van een individuele bestuurshandeling, indien dit de enige mogelijkheid zou zijn om het recht te
herstellen of een rechtskrenking te verhinderen, en zonder dat door deze sanctie een subjectief
recht in het gedrang zou worden gebracht.’

214

Intrekking van het bestuurlijke toekenningsbesluit niet nodig, volgens de civiele rechter
Toch staat de omstandigheid dat steun is verleend bij een bestuursrechtelijk besluit niet in de
weg aan een civielrechtelijke terugvordering. Het Belgische Hof van Cassatie acht intrekking
van een bestuursrechtelijk besluit waarmee is gehandeld in strijd met artikel 88, derde lid EGVerdrag niet nodig. En ook is niet nodig dat de bestuursrechter een oordeel geeft over dat
besluit. Het Hof neemt aan dat een dergelijk besluit ‘ongeldig’ is. Een en ander is af te leiden
uit het arrest LORNOY & ZONEN (E.A.)215 De zaak betrof een terugvordering door een aantal
bedrijven, waaronder Lornoy & Zonen, van bijdragen die zij ingevolge een nationale wettelijke
regeling hadden betaald voor de invoer in België van kalveren voor de slacht. De bijdragen
werden gedaan aan een ‘fonds voor de gezondheid en productie van dieren’, waarvan de
opbrengst uitsluitend aan ‘nationale’ dieren ten goede kwam. De Commissie oordeelde op 7
mei 1991 dat het een steunmaatregel was die onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt.
Wat zegt het Hof van Cassatie precies? Het spreekt (in overwegingen naar aanleiding van het
eerste cassatiemiddel) van ‘ongeldigheid’ van de uitvoeringsmaatregelen die in strijd met het
in artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag opgelegde verbod zijn vastgesteld. De conclusie van
de A-G had overigens dezelfde bewoordingen (‘ongeldig’) gebruikt. Het Hof voegt daar aan
toe dat de hoger beroepsrechter ‘zonder schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel’ heeft beslist dat de onrechtmatigheidssanctie blijkens artikel 88, lid 3 van het EG-verdrag ‘leidt tot de onmogelijkheid voor de Lid-Staat de
steunregeling (…) uit te voeren’.
En, verderop (in overwegingen met betrekking tot het tweede middel):
‘Overwegende dat nadat de Commissie een beslissing heeft genomen na afloop van de procedure
ingesteld op grond van artikel 88, lid 2, (…) de doelstellingen van artikel 88 lid 3, (…) vervuld zijn,
zodat de rechtspositie van de justitiabelen voor de toekomst uitsluitend beheerst en bepaald wordt
door de beschikking’.
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Mast e.a., a.w., p. 716.
S. Lust, a.w., p. 169.
Hof van Cassatie 19 januari 2001, nr. C960091N, Belgische Staat tegen George Lornoy & Zonen
(e.a.).
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Met andere woorden, het Hof van Cassatie ziet (met een redenering die lijkt op die in het Tubemeuse-arrest216) in de beslissing van de Commissie waarin de steunmaatregelen strijdig
met de steunbepalingen uit het EG-Verdrag zijn geoordeeld voldoende grondslag om aan te
nemen dat de steunmaatregelen hun geldigheid hebben verloren. Het Hof acht het kennelijk
niet nodig dat een nationale autoriteit dat nog zelfstandig vaststelt. De actie van de bedrijven
die op basis van de steunregeling heffingen hadden betaald kan worden toegewezen op
grond van de regeling van onverschuldigde betaling in het Belgische B.W.217 en ‘het algemeen rechtsbeginsel van verrijking zonder oorzaak’.
Vervolgens komt het Hof toe aan beoordeling van de vraag hoe de leer van de ongerechtvaardigde verrijking in een geval van terugvordering van in strijd met het EG-recht geheven heffingen dient te worden toegepast. Het volgt een vergelijkbare lijn als de Franse Conseil d’Etat in de zaak GEMO,218 en zegt daarover (in overwegingen met betrekking tot het
eerste onderdeel van het vierde cassatiemiddel):
‘Overwegende dat het gemeenschapsrecht eraan in de weg staat dat een lidstaat aan de terugbetaling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt zoals dat die heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is
voldaan, door de verzoeker moet worden geleverd;
Dat heffingen niet vermoed worden op derden te zijn afgewenteld; dat zoals blijkt uit het arrest van
9 februari 1999 van het Hof van Justitie in de zaak C-343/96, degene die de heffingen heeft betaald
niet kan verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden zijn
afgewenteld;
Overwegende dat het arrest [van het Hof van Beroep te Antwerpen, BdW] oordeelt dat te dezen
geen sprake kan zijn van een verrijking zonder oorzaak en zodoende de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;’

Het cassatieberoep dat de Staat had ingesteld werd verworpen.

In de Belgische literatuur is overigens wel eens kort aandacht besteed - tenminste impliciet - aan de vraag of ingevolge het nationale recht nog een intrekkingshandeling nodig
zou zijn. Tony Joris heeft gewezen op de omstandigheid dat de Commissie in het verleden bij het gelasten van terugvordering het nog wel eens zo formuleerde, dat de steun
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Hof van Cassatie 18 juni 1992, nr. RC92613_1 en _2, rolnummer 9152. Op het arrest wordt hierna
nog teruggekomen, in par. 3.3.4.
Art. 1235 B.W.: ‘Iedere betaling onderstelt een schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te
zijn, kan worden teruggevorderd. Geen terugvordering kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig voldaan heeft.’
Art. 1376: ‘Hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd
was, is verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was.’
Art. 1377: ‘Wanneer een persoon die bij vergissing meende schuldenaar te zijn, een schuld betaald
heeft, is hij gerechtigd het betaalde van de schuldeiser terug te vorderen. Dit recht houdt evenwel
op wanneer de schuldeiser, ten gevolge van die betaling, zijn titel vernietigd heeft, behoudens het
verhaal van degene die betaald heeft, op de werkelijke schuldenaar.’
CE, 15 juli 2004, no. 264494, GEMO S.A., besproken in de paragraaf over Frankrijk.
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moest worden ‘ingetrokken’, ‘opgeheven’, of ‘ongedaan gemaakt’.
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Een dergelijke for-

mulering zou erop kunnen duiden dat de Commissie ervan uitgaat dat ingevolge het nationale recht een intrekkingshandeling nodig is, alvorens zonodig kan worden teruggevorderd. Volgens Joris is de Commissie in latere beschikkingen systematisch de uitdrukking
‘terugvorderen’ gaan gebruiken. Joris meldt dat ‘intrekken’ volgens de Commissie zelf blijkens het Vijftiende verslag over het mededingingsbeleid, punt 201 - ‘terugvorderen’ betekent.220 De achtergrond van deze systematisering van de terminologie is ongetwijfeld,
dat de Commissie niet de indruk wil wekken een standpunt te hebben over hetgeen nationaalrechtelijk dient te gebeuren (conform het derde lid van artikel 14 van de verordening
659/1999).

Een belangrijk gevolg van de nietigheidsbenadering die de Belgische gewone rechter hanteert is dat in zaken die ‘omgekeerde terugvorderingen’ betreffen aan de eiser niet kan worden tegengeworpen dat de heffingen niet meer aanvechtbaar zijn omdat zij formele rechtskracht zouden hebben verkregen.

4.3 Bestuursrechtelijke besluiten omtrent steun en de administratieve rechter

Het kan voorkomen dat steunbeslissingen appellabel zijn bij de Raad van State. Een voorbeeld biedt een arrest uit 2001 over een geval waarin de Vlaamse minister van Economie in
het kader van de wetgeving op de economische expansie een rentetoelage en een kapitaalpremie had toegekend. Het bedrijf waar de beslissing zich toe richtte vocht de beslissing aan,
omdat het meende recht te hebben op een hogere basissteun dan was toegekend.221 De
competentie van de Belgische Raad van State lijkt bovendien in zeker opzicht ruimer te zijn
dan die van de Nederlandse bestuursrechter. Zo achtte de Raad van State zich in een arrest
uit 1995 kennelijk competent ten aanzien van een verzoek van een bedrijf tegen besluiten van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, waarbij (a) de offerte van het betreffende bedrijf werd afgewezen, en (b) werd beslist om de opdracht aan andere bedrijven toe te
kennen: het schorsingsverzoek werd afgewezen, maar aan eventuele competentievragen
werd geen woord gewijd.
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Laatstgenoemde uitspraak is overigens de enige uitspraak van

de Belgische bestuursrechter over staatssteun in strijd met EG-normen die wij hebben kunnen vinden. Een terugvorderingszaak was het niet. De Europese Commissie had bij brief van
17 januari 1995 aan de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie laten
weten dat de opdracht (levering van puntstukken voor spoorwegwissels, bestemd voor de
hoge snelheidslijn) niet aan het bedrijf Breda Fucine Meridionali mocht worden gegund, om-
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Tony Joris, ‘Ten onrechte uitgekeerde steun: België en het EEG-recht’, in: Rechtskundig Weekblad
1987-1988, p. 976.
Tony Joris, a.w. (zie vorige noot), p. 978.
R.v.S. 17 september 2001, nr. 98.885 (NV ABAR/Vlaams Gewest).
R.v.S. 27 september 1995, nr. 55.426 (Breda Fucine Meridionali S.P.A.).
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dat de offerte van het bedrijf gedeeltelijk was gefinancierd met staatssteun waarvoor door de
Commissie geen goedkeuring was verleend.223

4.4

Juridische grondslag voor terugvordering van via privaatrechtelijke instrumenten verleende steun

Hiervoor werd al gerefereerd aan de zaak TUBEMEUSE, waarin het Hof van Cassatie in 1992
arrest heeft gewezen.

224

Zoals daaruit blijkt, beschouwt het Hof het onrechtmatig verklaren

van staatssteun door kapitaalinbreng als een grondslag om de onderliggende overeenkomst
nietig te achten. De kapitaalinbreng blijkt aldus te berusten op een ongeoorloofde oorzaak,
omdat hij is strijd is met artikel 93 (nu 87) EG-verdrag. Dat maakt de overeenkomst nietig (art.
6 en 1131 BW) en de betaling onverschuldigd.
Wat betekent dit in geval van faillissement? Annotator Hans Gilliams betoogt dat de volstrekte nietigheid van een transactie ex tunc geldt, en dat het daarom voor de hand lijkt te
liggen dat de bewuste kapitaalinbreng uit de insolvente boedel wordt gelicht. Dan zou de vordering de facto voorrang krijgen op alle schuldvorderingen (ook op de preferente). ‘Een dergelijk resultaat zou perfect beantwoorden aan de eisen van het gemeenschapsrecht’, aldus
Gilliams.
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Vermeldenswaard is dat Gilliams kritiek heeft op de redenering die het Hof van Cassatie gebruikt om tot de conclusie te komen dat sprake was van een ongeoorloofde oorzaak. Het arrest suggereert dat kapitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak zou hebben om dat de Commissie de terugvordering van de ingebrachte bedragen heeft bevolen. Volgens de annotator
zou het zuiverder zijn om te stellen dat de ongeoorloofde oorzaak volgt uit de schending van
artikel 93 (oud), lid 3 E.E.G.-verdrag, dat rechtstreekse werking heeft. Dan zou het gevolg
voor een casus als die van Tubemeuse zijn: als een steunmaatregel ten uitvoer wordt gelegd
zonder vooraf aan de Commissie ter goedkeuring te zijn voorgelegd of zonder het eindoordeel van de Commissie af te wachten, dan heeft de betrokken transactie een ongeoorloofde
oorzaak, en is zij volstrekt nietig.
Gilliams werpt nog de vraag op of ‘het ei van Columbus’ dat het Hof van Cassatie heeft
gevonden door de rechtshandeling nietig te achten ook bruikbaar is voor andere vormen van
steun. Zijns inziens is dat inderdaad het geval. Daarbij tekent hij nog aan dat volgens vaste
jurisprudentie de rechter zelf de bevoegdheid heeft om te appreciëren of de nietigheidssanctie van artikel 1131 B.W. het meest gebaat is met een teruggave, dan wel met behoud door
een of beide partijen van wat reeds is gepresteerd. Wij nemen aan dat die jurisprudentie enige ruimte biedt om bepaalde rechtsgevolgen van de nietige rechtshandeling (bijvoorbeeld een
eigendomsovergang) in stand te laten, in gevallen waarin dat wenselijk wordt geacht. Dat zou
223
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Vgl. het arrest HvJEG 15 september 1998 van ‘Breda’ en ‘EFIM’ tegen de Commissie, in de gevoegde zaken T-126/96 en T-127/96.
Hof van Cassatie 18 juni 1992, nr. RC92613_1 en _2, rolnummer 9152.
Hans Gilliams, ‘Terugvordering van onrechtmatige overheidssteun naar Belgisch recht’, in TRV
(Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap) 1993, p. 236-239, p. 237.
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zich bijvoorbeeld kunnen voordoen doordat op basis van de nietig te achten rechtshandeling
allerlei andere rechtshandelingen zijn verricht, waarbij mogelijk derden betrokken zijn die onnodig gedupeerd zouden kunnen worden als alle rechtsgevolgen van de nietige rechtshandeling zouden worden teruggedraaid.

4.5 Bijzondere regels

Uit het onderzoek met betrekking tot regelgeving blijkt dat de steun veelal per bijzondere regeling is geregeld. We troffen zeven regelingen aan (van de Vlaamse regering) waarin zowel
de voorwaarden voor bijzondere steun werden vastgesteld, als de omstandigheden waaronder terugvordering zou plaatsvinden.

226

De steunregelingen hebben veelal betrekking op sub-

sidies voor milieu-investeringen. De bepalingen die omstandigheden noemen waaronder
wordt teruggevorderd gaan meestal over het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. In
een enkele regeling wordt gerefereerd aan de EG-regelingen en -voorwaarden, echter zonder
dat het niet voldoen daaraan als grond voor terugvordering geldt. Zo luidt artikel 36 van het
Decreet van de Vlaamse gemeenschap betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
d.d. 31 januari 2003:
‘De steun aan ondernemingen wordt toegekend onverminderd de strengere Europese reglementering.’
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Wij nemen aan dat de betreffende steunregelingen bij de Europese Commissie zijn aangemeld en goedgekeurd. De Commissie gaat er dan van uit dat individuele steunmaatregelen
die op een goedgekeurde regeling berusten in beginsel niet hoeven te worden aangemeld.
Dat leiden wij af uit hetgeen de Commissie schrijft in de Communautaire kaderregeling van de
Europese Commissie inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C 37/03), punt 79:
‘De Commissie herinnert eraan dat deze kaderregeling, met uitzondering van de overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 69/2001 als de minimis-steun aangemerkte maatregelen, geen afbreuk doet
aan de aanmeldingsverplichting van de lidstaten op grond van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag
die betrekking heeft op alle steunregelingen, alle wijzigingen van die regelingen alsook op elke indi-
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Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 16 december 1993 tot het
bevorderen van de economische expansie in het Vlaamse Gewest, d.d. 19 januari 1994;
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor ecologie-investeringen door ondernemingen d.d. 11 januari 2002;
Decreet van de Vlaamse gemeenschap betreffende het economisch ondersteuningsbeleid d.d.
31 januari 2003;
Besluit van de Vlaamse regering betreffende adviescheques, d.d. 14 februari 2003;
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest, d.d. 10 oktober 2003;
Besluit van de Vlaamse regering houdende de instelling van een financieringskanaal voor het
strategisch basisonderzoek in Vlaanderen d.d. 3 oktober 2003;
Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden, d.d. 12 december 2003.
Andere verwijzingen naar het gemeenschapsrecht: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de
steun voor ecologie-investeringen door ondernemingen d.d. 11 januari 2002, art. 16; Besluit van de
Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 16 december 1993 tot het bevorderen van de
economische expansie in het Vlaamse Gewest, d.d. 19 januari 1994, art. 8.
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viduele steunmaatregel die buiten de goedgekeurde regelingen aan ondernemingen wordt verleend.’

Omvangrijke steun moet echter wel worden aangemeld. Voor de onder deze Communautaire
kaderregeling vallende milieusubsidies geeft de Commissie in punt 76 van de kaderregeling
daaromtrent het volgende aan:
‘Om de Commissie in staat te stellen de toekenning van omvangrijke steun in het kader van goedgekeurde regelingen en de verenigbaarheid van deze steun met de gemeenschappelijke markt te
beoordelen, zal zij de lidstaten als dienstige maatregel in de zin van artikel 88, lid 1, voorstellen dat
deze elk voornemen om uit hoofde van een goedgekeurde regeling, investeringssteun te verlenen,
van tevoren bij haar aanmelden wanneer de in aanmerking komende kosten meer dan 25 miljoen
EUR bedragen en de steun het bruto-subsidie-equivalent van 5 miljoen EUR overschrijdt. (...)’

Ongetwijfeld in verband daarmee is in artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor ecologie-investeringen door ondernemingen d.d. 11 januari 2002 bepaald:
‘Elk steunvoornemen wordt vooraf bij de Europese Commissie ter goedkeuring aangemeld als de
subsidiabele ecologie-investeringen meer bedragen dan 25 miljoen euro en de steun meer bedraagt dan 5 miljoen euro.’

Over wie bevoegd is tot eventuele terugvordering van subsidie, of op welke wijze terugvordering zou moeten geschieden, bevat het Besluit geen expliciete bepalingen. Het wijst alleen in
de slotbepaling de Vlaamse minister, bevoegd voor het Economisch Beleid, aan als de instantie die is belast met de uitvoering van het Besluit.
In het Decreet van de Vlaamse gemeenschap betreffende het economisch ondersteuningsbeleid d.d. 31 januari 2003 komt wel een - heel globale - bepaling over terugvordering
voor. Artikel 38 van die regeling luidt:
‘De Vlaamse regering bepaalt de gevallen van terugvordering, de termijnen waarbinnen de feiten
die aanleiding geven tot terugvordering zich moeten voordoen en de interestvoet die in dit geval
verschuldigd is.’

Het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 16 december 1993 tot
het bevorderen van de economische expansie in het Vlaamse Gewest, d.d. 19 januari 1994,
bevat eveneens een bepaling waarin over terugvordering (preciezer gezegd: een plicht tot
terugbetaling) wordt gesproken. Deze bepaling, artikel 9, § 1, opent als volgt:
‘Ter uitvoering van artikel 16 van het decreet vervalt het recht op de toegekende steun en moet
deze worden terugbetaald: [indien]’

Dan volgt een gedetailleerde opsomming van situaties die zich zouden kunnen voordoen,
maar daarbij wordt niet gesproken van het geval dat de steun in strijd zou worden geoordeeld
met gemeenschapsrechtelijke voorschriften over steun. Ook in de andere genoemde Beslui-
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ten van de Vlaamse regering komt geen bepaling voor die regelt hoe gehandeld dient te worden als er sprake is van strijd met de artikelen 87 e.v. EG-Verdrag.

Conclusies over de bijzondere regels
De bijzondere Vlaamse regels wekken de indruk dat bij het opstellen ervan goed rekening is
gehouden met regels van gemeenschapsrecht, waaronder de staatssteunbepalingen. Anderzijds missen wij voorzieningen voor het geval het desondanks mis gaat bij de uitvoering van
de regels. Zo bevat het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor ecologieinvesteringen door ondernemingen d.d. 11 januari 2002 geen regeling voor het geval artikel
16 van het Besluit (plicht tot aanmelding van omvangrijke steunmaatregelen) niet wordt nageleefd.

4.6 Conclusies

Zo op het eerste gezicht lijkt het dat men in België eerder praktische dan juridische problemen ondervindt bij het terugvorderen.

228

Eventuele juridische problemen worden ondervan-

gen door ‘gelegenheidswetgeving’ of door bijzondere (onderwerpsgewijze) lagere regelgeving. De bijzondere Vlaamse regels die wij hebben onderzocht wekken de indruk dat bij het
opstellen ervan goed rekening is gehouden met regels van gemeenschapsrecht, waaronder
de staatssteunbepalingen. Anderzijds missen wij voorzieningen voor het geval het desondanks mis gaat bij de uitvoering van de regels.
De belangrijke vraag of het nationale recht een mechanisme kent voor het ongedaan maken van onregelmatige steun (en zo ja, welk) is in het licht van de jurisprudentie van de gewone rechter niet opportuun: de vaststelling, op Europees niveau, dat sprake is van onregelmatige staatssteun, is voldoende om de steunbeslissing weg te nemen. Dit lijkt te gelden voor
zowel steun die een publiekrechtelijke basis heeft (Lornoy & Zonen; ‘ongeldigheid’), als steun
op privaatrechtelijke grondslag (Tubemeuse; volstrekte nietigheid).
Een belangrijk gevolg van de nietigheidsbenadering die de Belgische gewone rechter
hanteert is dat in zaken die ‘omgekeerde terugvorderingen’ betreffen aan de eiser niet kan
worden tegengeworpen dat de heffingen niet meer aanvechtbaar zijn omdat zij formele
rechtskracht zouden hebben verkregen.

5

Zweden

De Zweedse wetgever heeft met het oog op de toetreding van Zweden tot de Europese Unie
in 1994 een specifieke wet vastgesteld, waarin onder meer regels over staatssteun zijn opge228

Er spelen soms wel specifieke juridische problemen die te maken hebben met de (overgang in de)
Belgische staatsstructuur; zoals in de Beaulieu-zaak de omstandigheid dat het ooit de Staat was
die op onregelmatige wijze steun verleende, maar ten tijde dat teruggevorderd moet worden was
het Vlaams Gewest de instantie aan welke zou moeten worden terugbetaald. Vgl. Tony Joris, ‘België en de Europese Gemeenschappen: geen goede partners wat onrechtmatige steun aan ondernemingen betreft’, in: Rechtskundig Weekblad, 1991-1992, p. 435-439, p. 438.
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nomen. De wet bevat enerzijds regels over mededinging en anderzijds voorschriften omtrent
staatssteun. Het is een wet die zeven artikelen telt, waarvan er twee betrekking hebben op
staatssteun. In artikel 6 van de wet is bepaald dat gemeenten en provincies verplicht zijn inlichtingen te verstrekken aan de regering of aan het door de regering aangewezen orgaan
omtrent alle vormen van steun die zij voornemens zijn te verlenen en die voorwerp kunnen
worden van een beoordeling door de Europese Commissie. Daarnaast is in artikel 7 van de
wet bepaald dat de regering een steunverlenend besluit van een gemeente of een provincie
mag vernietigen, indien de Europese Commissie of het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen heeft vastgesteld dat de steun in strijd met artikel 87 EG-Verdrag is verleend.

5.1

Rechterlijke procedures inzake direct werkende meldplicht van artikel 88, derde lid,
EG-Verdrag

Naar Zweeds recht is het mogelijk een actie te beginnen wegens schending van de in artikel
88, derde lid, EG-Verdrag neergelegde meldplicht bij de bestuursrechter, maar soms ook bij
de burgerlijke rechter. Eerst komt de procedure bij de bestuursrechter, daarna die bij de burgerlijke rechter aan de orde.

5.1.1 Procedure bij de bestuursrechter

Bij de bestuursrechter kan een zaak aanhangig worden gemaakt waarin de rechtmatigheid
van een besluit tot steunverlening zonder voorafgaande notificatie van de Europese Commissie ter discussie wordt gesteld.
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De bestuursrechter mag dergelijke prematuur verleende

staatssteun onrechtmatig verklaren. Zo’n declaratoire uitspraak van de bestuursrechter zal
leiden tot een terugvordering van de verleende steun. Om dit gevolg te kunnen bewerkstelligen dient eerst de onrechtmatigheid van het steunverlenende besluit te worden vastgesteld.
Het beschikbare rechtsmiddel is het instellen van beroep bij de bestuursrechter, waarbij wordt
gesteld dat het steunverlenende besluit onrechtmatig is.
Als het steunverlenende besluit is genomen door een gemeentebestuur, mag tegen het
besluit beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld door iedere ingezetene van de desbetreffende gemeente. De ingezetene van de gemeente behoeft niet te worden geraakt door het
besluit om het recht te hebben daartegen beroep in te stellen. Een persoon die geen ingezetene is van de betrokken gemeente heeft geen recht van beroep, zelfs niet als hij door bedoeld besluit wordt geraakt. De enige mogelijkheid voor niet-ingezetenen om via de bestuursrechter iets aan een besluit te doen, is een ingezetene van de gemeente te vragen daartegen
beroep in te stellen. Is de bestuursrechter van oordeel dat het besluit onrechtmatig is, omdat
de steun onrechtmatig is verleend, dan zal de bestuursrechter het besluit vernietigen. Als het
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Zie hierover het hoofdstuk over Zweden in Report on the application of EC state aid law by the
Member State courts, 4 juni 1999, p. 217.
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besluit wordt vernietigd, is het gemeentebestuur dat het besluit heeft genomen wettelijk verplicht om in het algemeen de gevolgen van zijn besluit voor zover mogelijk ongedaan te maken, dit wil zeggen dat het de situatie voorafgaand aan de onrechtmatige steunverlening moet
herstellen.230
Tegen besluiten van andere bestuursorganen dan gemeentelijke kan in bepaalde gevallen bij de bestuursrechter beroep worden ingesteld. De bestuursrechter is evenwel niet automatisch bevoegd om elk besluit van een orgaan te beoordelen. In elk afzonderlijk geval zal
men de relevante wet- en regelgeving, die het orgaan de bevoegdheid geeft steun te verlenen, moeten raadplegen om vast te stellen of het besluit appellabel is. Bij besluiten van andere organen dan gemeentelijke mag de bestuursrechter, indien bevoegd, het desbetreffende
besluit niet slechts vernietigen maar ook de inhoud daarvan wijzigen. Als het besluit onrechtmatig wordt geacht, zal de uitspraak van de bestuursrechter normaal gesproken tot gevolg
hebben dat de verleende steun wordt teruggevorderd. Uitsluitend de personen die rechtstreeks worden geraakt door het besluit zijn gerechtigd beroep in te stellen tegen een besluit
van een niet-gemeentelijk orgaan.
De bestuursrechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen die erop is gericht
om te voorkomen dat de steun daadwerkelijk wordt verleend.

5.1.2

Procedure bij de burgerlijke rechter

De vraag naar onrechtmatig verleende overheidssteun kan ook rijzen in een procedure bij de
civiele rechter. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een derde, een concurrent van degene
die de steun heeft ontvangen, een schadevergoeding van de staat wil verkrijgen wegens het
verlenen van de steun zonder de Europese Commissie daarvan in kennis te stellen. De civiele rechter zal dan moeten beoordelen of de steunmaatregel had moeten zijn gemeld. Zo’n
actie kan worden gebaseerd op de wettelijke regels inzake de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad.
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De civiele rechter mag beoordelen of een orgaan onrechtmatig steun heeft verleend aan
een onderneming. Het is de civiele rechter evenwel niet toegestaan het desbetreffende besluit te vernietigen.

5.2

Uitvoering van negatieve beslissing van Europese Commissie

Volgens de Zweedse wet ter implementatie van de staatssteunregels van het EG-Verdrag
mag de regering een steunverlenend besluit van een gemeente of provincie vernietigen, indien de Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld dat de steun in strijd met artikel 87 EG-Verdrag is verleend.
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De regering is dan ook

Hoofdstuk 10, paragraaf 15, van de Zweedse Gemeentewet (Kommunallagen 1991:900).
Hoofdstuk 3, paragraaf 2, Skadeståndslagen 1972:207 (Schadevergoedingswet)
Lag om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
1994:1845, paragraaf 7.
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bevoegd om het besluit ambtshalve te vernietigen. Het betrokken gemeentelijke of provinciale
orgaan moet de gevolgen van zijn besluit zoveel mogelijk ongedaan maken.233
De bestuursrechter is ook gebonden aan de beslissing van de Europese Commissie en
kan het steunverlenende besluit vernietigen als beroep wordt ingesteld voordat de regering
actie heeft ondernomen. De rechter is bevoegd onrechtmatige steunmaatregelen te vernietigen op grond van de directe werking van artikel 88, derde lid, EG-Verdrag.
Omdat wij van de Zweedse contactpersoon geen antwoord op onze vragen hebben ontvangen, is Zweden bij de conclusies van hoofdstuk 4 buiten beschouwing gelaten.

6

Malta

6.1 Inleiding

Malta is in mei 2004 toegetreden tot de Europese Unie. In de daaraan voorafgaande jaren
moest Malta het acquis communautaire implementeren. Voor het onderdeel staatssteun bleek
onder meer de steun aan bedrijven in de sectoren van scheepsbouw en scheepsherstelling
problematisch te zijn. De Maltese overheid verstrekt aanzienlijke subsidiebedragen aan de
aan de Staat in eigendom toebehorende bedrijven in die sector. De sector gaat al verschillende jaren achteruit en is slechts blijven bestaan dankzij aanzienlijke bedragen aan overheidssteun. In hoofdzaak hebben de subsidies de vorm gehad van betalingen ter dekking van terugkerende kosten zoals lonen. In aanvulling daarop heeft de Staat ook leningen en andere
voordelen verstrekt. Steun ter dekking van steeds terugkerende kosten zoals lonen is naar
Europees recht verboden, omdat hij niet de verbeteringen ondersteunt, zoals investeringen,
die nodig zijn om de sector weer concurrerend te maken. Hoewel Malta het eens was met het
beginsel dat de sector weer levensvatbaar moest worden zonder nog staatssteun nodig te
hebben, wilde het dit langs de weg der geleidelijkheid bereiken. Tijdens de onderhandelingen
met de Europese Unie over toetreding heeft Malta verzocht om een overgangsperiode van
zeven jaar ’in order to ensure an orderly adjustment process in the light of the significant so234

cio-economic implications.’

Na uitvoerige onderhandelingen heeft men uiteindelijk overeen-

stemming bereikt over een overgangstermijn tot het einde van het jaar 2008. Van de zijde van
de Europese Unie is ten aanzien van dit moeilijk bereikte akkoord opgemerkt dat ’this unique
235

case can in no way be regarded as a precedent.’

Met het oog op de toetreding tot de Europese Unie heeft Malta zijn wetgeving inzake de
verlening van staatssteun aangepast. Voorheen waren regels over staatssteun neergelegd in
de Industrial Development Act
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en de Malta Freeports Act
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. De eerste wet voorzag in

steunmaatregelen die hoofdzakelijk fiscaal van aard waren. Sommige van die stimulerings-
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Hoofdstuk 10, paragraaf 15, Kommunallagen 1991:900.
Zie hierover het tijdschrift Aggornat Special Edition No 15, november 2002.
Idem.
Cap. 325.
Cap. 334.
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maatregelen waren gekoppeld aan export. De wet is zo gewijzigd dat hij in overeenstemming
is met het acquis en steunmaatregelen die gekoppeld zijn aan export worden niet meer genomen. De naam van de gewijzigde Industrial Development Act is veranderd in Business
Promotion Act238. De Malta Freeports Act voorzag in het verlenen van fiscale steun aan bedrijven die een vergunning hadden om in de Freeport te opereren. De bepalingen van die wet
zijn onder de werkingssfeer van de nieuwe Business Promotion Act gebracht. Tijdens de onderhandelingen over de toetreding is een akkoord bereikt over het toestaan van staatssteun
die op dat moment op grond van beide eerdergenoemde wetten reeds was verleend. Bestaande staatssteun blijft tot 2011 van kracht.
De Business Promotion Act voert nieuwe steunmaatregelen in met als doel de economische ontwikkeling te ondersteunen, rekening houdend met Malta’s specifieke handicaps, zoals zijn status van eiland en zijn geografische ligging verwijderd van het Europese vasteland.
De nieuwe wet heeft een einde gemaakt aan export gerelateerde staatssteun die in het kader
van de Europese Unie en van de World Trade Organisation verboden is. Tijdens de onderhandelingen heeft Malta de verzekering gezocht dat de nieuwe steunmaatregelen in het kader van de nieuwe wet verenigbaar zijn met de Europese regelgeving inzake staatssteun. Er
is overeenstemming over bereikt dat de staatssteun op grond van de nieuwe wet die investeringen wil stimuleren door middel van steun zoals gunstige leningen, rentesubsidies en investeringsbelastingvoordelen in lijn zijn met de Europese regelgeving. Aan de andere kant betekent staatssteun voor de dekking van vaste kosten in de vorm van vermindering van inkomstenbelasting een probleem. Malta voerde aan dat die steunverlening noodzakelijk was om de
nadelen te compenseren die voortvloeien uit Malta’s eilandstatus en de extra transportkosten
voor bedrijven die in Malta investeren. De Europese Unie heeft dit in beginsel aanvaard en er
is overeengekomen dat deze vorm van steunverlening beschikbaar mag blijven tot het jaar
2008.

6.2 Business Promotion Act

De Maltese Business Promotion Act is voor het onderwerp van dit onderzoek een bijzondere
wet, omdat zij met het oog op de toetreding van Malta tot de Europese Unie zeer specifiek is
toegesneden op het Europese staatssteunregime. De wet is erg uitvoerig: hij telt 61 artikelen
en omvat 54 bladzijden tekst.

6.2.1 Soorten staatssteun

De Business Promotion Act regelt verschillende soorten staatssteun: vrijstelling van betaling
van belasting over winsten uit handel of bedrijf (artikel 4), vrijstelling van belasting over de
behaalde extra winst op export (artikel 5), vermindering van inkomstenbelasting (de artikelen
5A en 6), fiscale investeringsaftrek (de artikelen 7 en 8), vrijstelling van dividendbelasting (ar238

Cap. 325.
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tikel 9), fiscale aftrek voor trainingskosten van personeel (artikel 10), fiscale aftrek voor kosten
voor exportbevordering (artikel 11), een fiscale aftrek voor kosten ten behoeve van onderzoek
en ontwikkeling (artikel 12), leningen onder gunstige voorwaarden ter verkrijging van vaste
activa met uitzondering van grond en gebouwen (artikel 16) en subsidies voor een aantal activiteiten (de artikelen 19, 20, 23 en 24C).

6.2.2

Gebonden en discretionaire bevoegdheden tot toekenning van staatssteun

De bevoegdheid om staatssteun toe te kennen is op grond van de Business Promotion Act in
bepaalde gevallen een gebonden bevoegdheid - bijvoorbeeld de bevoegdheid ingevolge de
artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 11 en 12 - , in andere gevallen daarentegen een discretionaire – zoals
in de artikelen 16, 19 en 24C. Zoals hierna onder 3.5.2.5 zal blijken, heeft het onderscheid
tussen beide typen bevoegdheden consequenties voor de rechtsbescherming van betrokkenen.
Volgens de Business Promotion Act worden de diverse soorten staatssteun hetzij door de
centrale regering, hetzij door de zogeheten Malta Development Corporation toegekend. Deze
laatste instantie is een overheidscorporatie die bij de wet in het leven is geroepen, die eigen
rechtspersoonlijkheid heeft en die tot taak heeft het bevorderen van de economische ontwikkeling van Malta.

6.2.3

239

Presidentiële vernietigingsbevoegdheid

De Business Promotion Act kent de President van Malta de bevoegdheid toe te bepalen dat
het verlenen of het verkrijgen van enige vorm van staatssteun in strijd is met het publieke beleid c.q. met de openbare orde, met als gevolg dat de staatssteun wordt stopgezet. De wet
heeft die bevoegdheid geregeld in artikel 26. Deze bepaling luidt als volgt:
’26. No incentive or benefit contemplated by this Act shall be enjoyed by any qualifying company or
other beneficiary for any year or year of assessment if the President of Malta by order in writing declares that the grant or acquisition or continued grant and acquisition of such incentive or benefit is
or would be against public policy (ordre public), and where such an order is made it shall have effect
as from the date therein specified but in no case shall an order have retrospective effect.’

Het is opvallend dat deze wetsbepaling de Engelse term 'public policy' en het Franse begrip
'ordre public' kennelijk als synoniemen beschouwt, terwijl beiden in het algemeen toch een
eigen verschillende betekenis hebben. Het besluit van de President kan volgens de wet nooit
terugwerkende kracht hebben.
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Malta Development Corporation Act (Cap. 202).
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6.2.4 Intrekking van staatssteun

Als de begunstigde van staatssteun niet voldoet aan een voorwaarde die aan de verlening
van steun is verbonden door de Malta Development Corporation op grond van de genoemde
wet, mag de Corporation hetzij de verleende steun intrekken, hetzij de begunstigde de gelegenheid geven binnen dertig dagen alsnog aan de voorwaarde te voldoen. Het toepasselijke
artikel 27 van de Business Promotion Act luidt als volgt:
“ 27. (1) Where a qualifying company or other beneficiary fails to comply or cause compliance with
any of the conditions attached to the grant of any incentive or benefit by the Corporation under this
Act, the Corporation may either revoke the incentive or benefit or by notice in writing require such
company or other beneficiary within thirty days of the receipt of such notice –
(a) to comply or cause compliance with such conditions;
or
(b) to establish to the satisfaction of the Corporation that failure to comply or cause compliance with
such conditions was due to some cause beyond its control and that there are actual prospects of
complying or causing compliance with such condition within such time as the Corporation may consider reasonable.”

Als de verlening van enigerlei vorm van steun krachtens de Business Promotion Act wordt
ingetrokken overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van deze wet, moet de begunstigde
aan de regering c.q. de Corporation het bedrag betalen dan wel terugbetalen dat hij zonder
de bepalingen van deze wet zou hebben moeten betalen respectievelijk op grond van deze
wet heeft ontvangen.
De bepalingen van genoemd artikel 27 over het intrekken en het ongedaan maken van
staatssteun zijn alleen van toepassing als de toekenning van staatssteun op grond van deze
wet het gevolg is van het gebruik van een discretionaire bevoegdheid van de Corporation. De
wet bepaalt namelijk in het vijfde lid van artikel 27:
'(5) The provisions of this article shall only apply where the grant of an incentive or benefit under
this Act depends on the use of discretion vested in the Corporation.'

In alle gevallen van intrekking van staatssteun krachtens artikel 27 van de wet staat er voor
de partij die door de intrekking in zijn belang wordt getroffen beroep open bij de Appeals
Board als bedoeld in artikel 28 van de wet. Dit komt hierna onder 3.5.2.5 uitvoeriger aan de
orde.

6.2.5

Rechtsbescherming

De Business Promotion Act regelt in artikel 30, eerste lid, het recht van een voor staatssteun
in aanmerking komende onderneming en van een begunstigde van staatssteun om bij de, op
grond van deze wet ingestelde, Appeals Board beroep in te stellen tegen elke beslissing die
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betrekking heeft op een van de in deze wet geregelde onderwerpen, waardoor de betrokken
onderneming of begunstigde wordt getroffen. De desbetreffende bepaling luidt als volgt:
“30.

(1) Subject to the provisions of subarticle (2), a qualifying company or other beneficiary aggrieved by any decision taken in respect of any matter falling under or contemplated by the provisions of this Act shall have the right to appeal against that decision before the Board.”

Met uitzondering van de intrekkingsbesluiten op grond van artikel 27, zesde lid, van de wet is
het recht van beroep krachtens artikel 30, eerste lid, niet van toepassing op enige beslissing
van de President van Malta, de Minister van Industrie of de Corporation in de uitoefening van
een discretionaire bevoegdheid. Dit is bepaald in het tweede lid van artikel 30:
“(2) Saving the provisions of article 27(6), subarticle (1) shall not apply to any decision taken by the
President of Malta, the Minister, or the Corporation, as the case may be, in the exercise of discretionary power.”

De bij de Business Promotion Act ingestelde Appeals Board heeft de exclusieve bevoegdheid
om ingestelde beroepen te behandelen en daarop te beslissen (artikel 28). The Appeals
Board bestaat uit een voorzitter en twee andere leden die door de minister-president zijn benoemd.
De wet voorziet ook in een beroep op de rechter tegen een beslissing van de Appeals Board.
Beide partijen in een beroepszaak kunnen tegen een beslissing van de Appeals Board beroep instellen bij het Court of Appeals. Artikel 31, eerste lid, van de wet bepaalt namelijk:
'31.

(1) An appeal from a decision of the Board may be made by either party, on a question of law
only, to the Court of Appeal (Inferior Jurisdiction) by an application filed within thirty days from the
date of service upon it of the decision of the Board, and such application shall be served on the
other party.'

6.2.6

Toezichthoudend orgaan staatssteun

Bij artikel 57, eerste lid, van de Business Promotion Act is een toezichthoudend orgaan ingesteld, de State Aid Monitoring Board. Dit orgaan bestaat uit vijf leden die door de Minister van
Economische Zaken worden benoemd. De taken van dit toezichthoudend orgaan zijn volgens
artikel 58, eerste lid, van de wet de volgende:
“58.

(1) The functions of the Board shall be to

(a) establish and update a comprehensive state aid inventory;
(b) review and assess existing state aid, and provide advice about their compatibility with
the principles contained in the relative European Union directives;

(c) establish and implement appropriate rules of procedure and methodological systems
which lead to an effective state aid monitoring and reporting system;

(d) provide expert opinions, positions and proposals for the formulation and implementation of state aid policy;

(e) prepare an annual report on state aid in Malta, on the basis of the established methodology
used in the European Union;
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(f)

assist in the identification and implementation of appropriate capacity building concerning
state aids;

(g) act as the pertinent body concerning state aid in Malta; and
(h) exercise such other functions and duties as may be prescribed.”
In de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van de Business Promotion Act
heeft het toezichthoudend orgaan het recht op toegang tot alle relevante informatie en mag
het de verduidelijking vragen die het noodzakelijk acht voor zijn beraadslagingen en conclusies (artikel 58, derde lid).

6.2.7

Delegatie van regelgevende bevoegdheid

De Business Promotion Act delegeert een ruime regelgevende bevoegdheid aan de Minister
van Industrie. Die delegatiebepaling is te vinden in het eerste lid van artikel 59 van de wet:
“59. (1) The Minister may make regulations to give effect to any of the provisions of this Act and, without prejudice to the generality of the foregoing, such regulations may in particular include provision
with respect to –
(a)

the form of applications, returns, statements, reports and other documents for the purposes
of this Act;

(b)

the procedure to be followed in matters relating to the provisions of this Act, including the
processing of applications made for the purposes of this Act;

(c)

such other promotional measures as he may deem appropriate and subject to such conditions as he may deem fit, which measures may include, but shall not be limited to –

(i)

measures of a fiscal nature whereby the tax payable by an enterprise may be reduced or
absorbed by tax credits or by exempting or taxing at reduced rates of income tax the profits,
or part thereof, derived by an enterprise from a trade, business, profession or vocation;

(ii)

the provision of financial assistance in the form of grants, subsidies, loans and
loan guarantees;

(iii)

measures directed at encouraging employment and training;

(iv)

measures directed at encouraging investment in research and development;

(v)

measures directed at encouraging investment for the protection of the

(vi)

measures directed at assisting firms in difficulty and assisting them in restructuring;

(d)

environment;

special provision with respect to such micro, small or medium sized enterprises as may
from time to time be prescribed;

(e)

the designation of any authority or person to exercise any of the functions of the Corporation under this Act.

(…).”

Als de Minister van Industrie voorstelt om regelingen vast te stellen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en die regelingen voorzien in het verlenen van enigerlei steun, dient een
exemplaar van de voorgestelde regelingen te worden meegedeeld aan het toezichthoudend
orgaan, dat zijn commentaar op de voorgestelde steun binnen dertig dagen na de ontvangst
van de voorgestelde regeling aan de minister doet toekomen (artikel 59, vierde lid).
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6.3

State Aid Monitoring Regulations

Op grond van zijn gedelegeerde regelgevende bevoegdheid heeft de Minister van Industrie
de State Aid Monitoring Regulations vastgesteld.240 In die ministeriële regeling zijn allerlei
regels omtrent het nationale toezicht op de verlening van staatssteun opgenomen.

6.3.1

Voorwaarden verlening staatssteun

De ministeriële regeling bepaalt allereerst onder welke voorwaarden staatssteun verboden is
dan wel is toegestaan. Die voorwaarden zijn neergelegd in artikel 3 van de regeling:
3. State aid that distorts or threatens to distort competition within the relevant market, by favouring
certain undertakings or the production of certain goods or the provision of certain services shall
be prohibited:
Provided that it shall not be prohibited to grant such State aid in the following cases:
(a) where aid, having a social character, is granted to individual consumers without discrimination
regarding the type of product;
(b) where aid is aimed at covering losses caused by natural disasters or exceptional occurrences:
Provided further that such State aid that is compatible with the principles and practices referred to
in article 58(1)(b) of the Act may also be granted.”

De verwijzing in de laatste volzin van artikel 3 van de ministeriële regeling naar artikel
58(1)(b) van de Business Promotion Act heeft betrekking op de toepasselijke richtlijnen van
de Europese Unie.

6.3.2

Bevoegdheden toezichthoudend orgaan

Wat de bevoegdheden van het toezichthoudend orgaan betreft herhaalt de regeling het recht
op toegang tot alle relevante informatie en de bevoegdheid om verduidelijking te vragen zoals
die reeds in artikel 58, derde lid, van de Business Promotion Act zijn neergelegd.

6.3.3 Notificatieplicht nieuwe staatssteun

Volgens artikel 5 van de ministeriële regeling dient de verstrekker van nieuwe staatssteun het
toezichthoudend orgaan op de hoogte te stellen van alle voorstellen voor zodanige staatssteun. De verstrekker van nieuwe staatssteun moet het toezichthoudend orgaan alle noodzakelijke informatie geven die het nodig heeft om zijn oordeel te kunnen geven.

240

Regeling van 30 april 2002, S.L.325.07.
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6.3.4

Onderzoeksprocedure

De State Aid Monitoring Board onderzoekt de voorgestelde staatssteun en dient, binnen zestig dagen na de ontvangst van alle gevraagde informatie, aan de verstrekker van de staatssteun en enige belanghebbende een voorlopig oordeel over de gemelde staatssteun te geven
(artikel 6, eerste lid). De verstrekker van de staatssteun en enige belanghebbende mogen,
binnen dertig dagen na de ontvangst van het voorlopige oordeel, nadere opmerkingen maken. Als de Board, na ontvangst van de nadere opmerkingen of na het verlopen van de termijn voor het indienen van zulke opmerkingen, vindt dat de gemelde staatssteun verenigbaar
is met deze ministeriële regeling, dient hij zijn eindoordeel bekend te maken.
Als het toezichthoudend orgaan na ontvangst van de nadere opmerkingen of na het
verlopen van de termijn voor zulke opmerkingen van oordeel is dat de gemelde staatssteun
niet verenigbaar is met de regeling, verzoekt het de verstrekker van staatssteun om alle nodige aanvullende en gedetailleerde opmerkingen over de desbetreffende staatssteun over te
leggen (artikel 6, derde lid). De Board dient, na alle noodzakelijke informatie te hebben ontvangen, zijn eindoordeel te geven binnen zestig dagen na ontvangst van de laatste opmerkingen en zijn conclusies schriftelijk mee te delen aan de verstrekker van staatssteun en belanghebbenden.

6.3.5

Standstill bepaling

Volgens de ministeriële regeling mag meldingsplichtige staatssteun geen effect hebben voor
het toezichthoudend orgaan zijn eindoordeel heeft gegeven over die staatssteun of wanneer
de Board een negatief oordeel heeft gegeven (artikel 7). Als het toezichthoudend orgaan bekend wordt met niet-gemelde staatssteun, zal het deze staatssteun onmiddellijk gaan onderzoeken (artikel 8).

6.3.6

Opschorting en intrekking van nieuwe staatssteun

Het toezichthoudend orgaan mag, na de verstrekker van staatssteun de gelegenheid te hebben gegeven nadere opmerkingen te maken, van de verstrekker van die staatssteun verlangen dat de niet-gemelde staatssteun wordt opgeschort totdat de Board zijn oordeel geeft (artikel 9, eerste lid). De Board mag van de verstrekker van staatssteun eisen dat deze de nietgemelde staatssteun opschort en voorlopig terugvordert totdat de Board zijn oordeel geeft,
indien aan de volgende criteria is voldaan: “(a) there is no doubt about the aid character of the
measure concerned; and (b) there is an urgency to act; and (c) there is a serious risk of substantial and irreparable damage to competing undertakings.”
Als de Board in zijn oordeel heeft aangegeven dat niet-gemelde staatssteun in strijd is
met artikel 3 van de regeling, dient de verstrekker van deze staatssteun alle noodzakelijke
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maatregelen te treffen om die steun van de ontvanger terug te vorderen (artikel 10, eerste
lid).

6.3.7

Opschorting en beëindiging van bestaande staatssteun

Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de ministeriële regeling dient de verstrekker
van staatssteun aan de Board alle bijzonderheden over bestaande staatssteun over te leggen
(artikel 11, eerste lid). Het toezichthoudend orgaan zal de ontvangen informatie betreffende
de bestaande staatssteun onderzoeken en zal zestig dagen na de ontvangst van de informatie zijn oordeel geven over de verenigbaarheid van de staatssteun met artikel 3 van de regeling (artikel 11, derde lid).
Als de Board van oordeel is dat de bestaande staatssteun niet verenigbaar is met de
bepalingen van artikel 3, dient het in zijn oordeel hetzij aangeven, waar nodig, dat wijzigingen
worden aangebracht, hetzij eisen dat de bestaande staatssteun wordt beëindigd (artikel 12,
eerste lid). Is de Board van oordeel dat de bestaande staatssteun moet worden aangepast,
dan dient de staatssteun, waar de Board het noodzakelijk vindt, tijdelijk te worden opgeschort
tot de noodzakelijke aanpassingen zijn aangebracht (artikel 12, tweede lid). Als de Board
vindt dat de bestaande staatssteun moet worden beëindigd, dient de verstrekker van die
staatssteun na ontvangst van het oordeel van de Board alle noodzakelijke maatregelen te
treffen om het verlenen van die bestaande staatssteun te beëindigen (artikel 12, derde lid).

6.4

Conclusies

De nieuwe Maltese Business Promotion Act is met het oog op de toetreding van Malta tot de
Europese Unie in 2004 vastgesteld. De wet geeft een algemene regeling voor allerlei vormen
van staatssteun. De regeling is bijzonder uitvoerig en is op het punt van de materiële criteria
voor de geoorloofdheid van staatssteun en het toezichtmechanisme helemaal toegesneden
op het Europese staatssteunregime van het EG-Verdrag en de toepasselijke verordeningen
en richtlijnen.
De Business Promotion Act voorziet in bepaalde bevoegdheden tot beëindiging, intrekking en vernietiging van de verlening van onrechtmatige staatssteun. Die bevoegdheden zijn
beperkt in hun werking, hun geldingsduur en hun toepassingsgronden. De wet voorziet met
name niet in bevoegdheden tot intrekking en terugvordering in de gevallen waarin de Europese Commissie, in tegenstelling tot het nationale Maltese toezichthoudende orgaan, vaststelt
dat een steunmaatregel ten onrechte niet is gemeld of tot het oordeel komt dat een steunmaatregel ontoelaatbaar is en de verleende staatssteun moet worden teruggevorderd. De
vraag is of de niet op de nationale wetgeving te baseren bevoegdheid tot intrekking en terugvordering dan rechtstreeks zal worden gegrond op het Europese staatssteunregime. Er is nog
geen jurisprudentie van de Maltese rechter die deze vraag beantwoordt.
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Hoofdstuk 4

Samenvatting en conclusies

In dit afsluitend hoofdstuk komen wij toe aan het formuleren van de conclusies die uit het gedane rechtsvergelijkende onderzoek voortvloeien. Wij zullen dit doen aan de hand van de
vragen die bij de bestudering van de afzonderlijke landen centraal hebben gestaan.

1

Wordt de terugvorderingsbevoegdheid op directe wijze gebaseerd op de uit het

EG-Verdrag voortvloeiende verplichting van gemeenschapstrouw of wordt een daartoe
strekkende bevoegdheid naar nationaal recht vereist?

1.1 Inleiding
Als de Commissie een beschikking neemt waarbij de verleende steun onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt wordt geoordeeld, dan ontstaat er voor de Lid-Staat een verplichting om tot terugvordering over te gaan. Dit werpt de basale, maar zeer legitieme vraag op die
hierboven is geformuleerd: “Wordt de bevoegdheid om tot terugvordering over te gaan op
directe wijze gebaseerd op de uit het EG-Verdrag voortvloeiende verplichting van gemeenschapstrouw of wordt een daartoe strekkende bevoegdheid naar nationaal recht vereist?”
Deze vraag lijkt op het eerste gezicht vooral relevant voor de onderzochte landen die, zoals
Nederland, geen afzonderlijke staatssteunwet kennen: Frankrijk, Duitsland en België. Maar
ook in een land als Malta dat wel een staatssteunwet kent, lijkt ons deze vraag een rol te spelen. Hoe verloopt de terugvordering in gevallen waarin een afzonderlijke, bij wet geregelde
terugvorderingsbevoegdheid ontbreekt?

Benaderingen in het bestuursrecht
,Q)UDQNULMNHQ'XLWVODQGOLMNWGHEHQDGHULQJWRFKYRRUDOWH]LMQGDWRPWRWWHUXJYR

rdering

over te kunnen gaan allereerst de onderliggende juridische constructie (het besluit, de fiscale
maatregel, de overeenkomst etc.) behoort te worden ongedaan gemaakt naar de mogelijkheden die het nationale recht daartoe biedt. Dit is het best zichtbaar als we kijken naar staatssteun die bij bestuursbesluit is verleend. In die gevallen wordt in Duitsland en Frankrijk aangenomen dat het betreffende bestuursbesluit met terugwerkende kracht moet worden ingetrokken volgens de regels die het nationale recht daaraan stelt. Dit is wat ons betreft een benadering die ook voor het Nederlandse bestuursrecht voor de hand ligt: om tot terugvordering
te kunnen overgaan, zal het besluit waarbij steun werd verleend moeten worden ingetrokken
en die intrekking dient te geschieden krachtens de bevoegdheden die het nationale recht
daartoe biedt. In Rb. Zutphen 20 mei 2003, LJN-nummer AF 9788, stelt de rechtbank echter
dat de wijziging van een subsidievaststelling en het besluit tot terugvordering van op grond
van de Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland kan worden gebaseerd
op art. 88, tweede lid, EG-Verdrag in verbinding met de beschikking, waarna ‘bovendien’
wordt gewezen op het bepaalde in artikel 4:49 Awb, eerste lid, aanhef en onder b. Het lijkt er
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in deze uitspraak toch sterk op dat de rechtbank de bevoegdheid tot intrekking direct in het
EG-recht zelf zoekt.
:DW%HOJLsEHWUHIWYRQGHQZLMJHHQMXULVSUXGHQWLH

van de bestuursrechter, maar de civiele

rechter blijkt in bestuursrechtelijke zaken aan te nemen dat een intrekking van het steunbesluit niet nodig is: deze wordt vanwege strijd met het EG-Verdrag nietig geacht.

Benaderingen in het burgerlijk recht
,

ndien de staatssteun is verleend in de vorm van een privaatrechtelijke rechtshandeling zien

we in Frankrijk en Duitsland opnieuw een benadering die ervan lijkt uit te gaan dat de bevoegdheid tot het ongedaan maken van bijvoorbeeld een overeenkomst in het nationale recht
moet worden gezocht.
-

In Frankrijk gebeurt dit via een meer ‘bestuursrechtelijke’ benadering: de gedachte in

dit soort gevallen is dan dat eerst het bestuursbesluit om over te gaan tot het sluiten van het
contract ongedaan gemaakt behoort te worden.
-

In Duitsland zien we een andere benadering: voor het ongedaan maken van de bij

overeenkomst verleende steunmaatregel is geen afzonderlijke rechtshandeling vereist. In de
jurisprudentie wordt namelijk aangenomen dat een overeenkomst die wordt gegeven in strijd
met art. 88, derde lid, derde volzin EG-Verdrag, naar Duits recht nietig is en daarmee dus
nooit rechtsgevolgen kan hebben doen onstaan. Toch volgt de nietigheid in deze benadering
uit het nationale recht: het is immers de consequentie die het nationale recht verbindt aan de
strijdigheid van een overeenkomst met het EG-Verdrag. Het nationale recht vormt derhalve
ook hier de grondslag voor het uit de rechtsorde nemen van de verleende steunmaatregel.
Een vergelijkbare benadering als in Duitsland zou ook voor het Nederlandse burgerlijk recht
mogelijk zijn: art. 3:40, tweede lid, BW bepaalt dat strijd met een dwingende wetsbepaling
leidt tot nietigheid van de rechtshandeling. Een overeenkomst die in strijd met artikel 88 EGVerdrag is tot stand gekomen zou derhalve nietig kunnen worden geacht.
 ,Q GH %HOJLVFKH MXULVSUXGHQWLH LV GH FRQFOXVLH

QLHWLJKHLG  GH]HOIGH DOV LQ 'XLWVODQG 'H

grondslag is echter mogelijk niet het nationale recht, maar het EG-recht. In de zaak Tubemeuse spreekt het Hof van Cassatie van ‘ongeoorloofde oorzaak’ en ‘volstrekt nietig’, maar
noemt zelf niet expliciet wat de basis daarvan is. In de zaak Lornoy & Zonen neemt het Belgische Hof van Cassatie zonder meer de ongeldigheid aan van uitvoeringsmaatregelen die in
strijd met het in artikel 88, derde lid van het EG-Verdrag opgelegde verbod zijn vastgesteld:
‘Overwegende dat nadat de Commissie een beslissing heeft genomen na afloop van de procedure
ingesteld op grond van artikel 88, lid 2, (…) de doelstellingen van artikel 88, lid 3, (…) vervuld zijn,
zodat de rechtspositie van de justitiabelen voor de toekomst uitsluitend beheerst en bepaald wordt
door de beschikking’.

Het Hof ziet in de beslissing van de Commissie waarin de steunmaatregelen strijdig met de
steunbepalingen uit het EG-Verdrag zijn geoordeeld, voldoende grondslag om aan te nemen
dat de steunmaatregelen hun geldigheid hebben verloren. Het Hof acht het kennelijk niet no-
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dig dat een nationale autoriteit deze ongeldigheid nog zelfstandig vaststelt. De ongeldigheid
of nietigheid volgt derhalve op directe wijze uit de beschikking van de Commissie.

2 Welke problemen doen zich voor bij het ongedaan maken van de onderliggende juridische constructie?

2.1 Inleiding

De problematiek van de terugvordering van staatssteun lijkt, ook als we kijken naar de bestudeerde buitenlanden, een tweetal fasen te kennen: allereerst is dat het ongedaan maken van
de gewraakte steunmaatregel en vervolgens de daadwerkelijke terugvordering van het deel
dat als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt aan steun is verleend. Ten aanzien
van de eerste fase blijken zich in andere landen problemen voor te doen die vergelijkbaar zijn
met de problemen die ook in Nederland te verwachten zijn (zie hoofdstuk 2). Aan welke problemen moeten we dan denken?

2.2 Problemen op het terrein van het bestuursrecht

a) Termijnen
De bevoegdheid om een besluit in te trekken is veelal gebonden aan een termijn. De lengte
van deze termijnen, alsmede het moment waarop deze ingaat blijkt per land sterk verschillend.
 =R JHOGW QDDU 1HGHUODQGV UHFKW GDW GH VXEVLGLHYDVWVWHOOLQJ QLHW PHHU NDQ ZRUGHQ LQJHWUR

k-

ken of ten nadele van de ontvanger kan worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sedert de dag waarop zij is bekendgemaakt (art. 4:49, derde lid, Awb). Voor andere dan subsidiebesluiten geldt een dergelijke wettelijke termijn overigens niet.
,Q)UDQNULMNGDDUHQWHJHQEHGUDDJWGHWHUPLMQYRRULQWUHNNLQJYDQQLHWVWULNWJHERQGHQEHVOX

i-

ten slechts vier maanden nadat het in te trekken besluit werd genomen.
,QKHW'XLWVHEHVWXXUVUHFKWLVGHWHUPLMQRPWRWLQWUHNNLQJYDQHHQRQUHFKWPDWLJEHVOXLWRYHU

te gaan ook vrij kort, namelijk slechts een jaar, maar deze termijn begint, anders dan in Nederland en Frankrijk, pas te lopen vanaf het moment dat het bestuursorgaan kennis neemt
van feiten die tot intrekking aanleiding geven (§ 48 Abs. 4 VwVfG).
 ,Q %HOJLs OLMNHQ GH SUREOHPHQ LQ GLW RS]LFKW EHSHUNW RPGDW GDDU KHW LQVWUXPHQW YDQ GH L

n-

trekking niet zo’n belangrijke rol speelt: een in strijd met het EG-Verdrag verleende steunmaatregel wordt door de Belgische rechter zonder meer nietig geacht.
De in de andere landen geformuleerde termijnbepalingen vormen een potentieel probleem bij
de terugvordering van staatssteun, nu de bevoegdheid van de Commissie om terug te vorderen vervalt na tien jaar, gerekend vanaf de dag waarop de steun is verleend en het Hof van
Justitie heeft uitgemaakt dat nationale termijnen niet zodanig mogen worden toegepast dat de
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europeesrechtelijke voorgeschreven terugvorderingsplicht praktisch onmogelijk wordt gemaakt en dat het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking wordt genomen.

b) Gerechtvaardigd vertrouwen
 1DDU 1HGHUODQGV UHFKW JHOGW DOV XLWJDQJVSXQW GDW JHUHFKWYDDUGLJGH YHUZDFKWLQJHQ J

ewekt

door een bevoegd orgaan dienen te worden gerespecteerd en dat terugneming van een begunstigende beschikking alleen onder bijzondere voorwaarden wordt aanvaard. In het Duitse
bestuursrecht is zelfs expliciet in de wet (§ 48 Abs. 2 VwVfG) bepaald dat gerechtvaardigd
vertrouwen in de weg kan staan aan de intrekking van een begunstigend besluit. Naar Europese maatstaven gemeten blijkt dit heel wat minder vanzelfsprekend, nu het Hof van Justitie
er van uitgaat dat partijen slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de
steun kunnen hebben, wanneer die steun met inachtneming van de procedure van artikel 93
is toegekend. Een beroep op het vertrouwensbeginsel zal in geval van onrechtmatige steunmaatregelen derhalve weinig kansrijk zijn.
'LWOHYHUWZDDUVFKLMQOLMNZHLQLJ SUREOHPHQ

op in het Franse bestuursrecht, waar het vertrou-

wensbeginsel in de rechtspraak als zodanig niet wordt erkend. Ook in België lijkt het vertrouwensbeginsel geen groot obstakel te vormen bij de terugvordering van staatssteun, nu een
steunmaatregel die in strijd is met het EG-Verdrag naar Belgisch recht nietig wordt geacht en
een intrekking dus niet is vereist.

c) Schadevergoedingsplicht Lid-Staat
In dit onderzoek (en ook hiervoor onder b) is aan de orde geweest dat een begunstigde aan
gedragingen van de Lid-Staat geen gewettigd vertrouwen kan ontlenen jegens de Commissie.
Een onjuiste publicatie in de Staatscourant door de Nederlandse nationale autoriteiten kan
dan ook niet aan een terugvorderingsbeschikking door de Commissie in de weg staan. Dat
neemt echter volgens het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Fleuren Compost niet weg
dat deze begunstigden dergelijke uitzonderlijke omstandigheden op basis van de relevante
nationale bepalingen nog kunnen aanvoeren in het kader van de terugvorderingsprocedure
voor de nationale rechter.
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Dat betekent naar onze mening dat dit gewekte vertrouwen niet

zozeer aan terugvordering in de weg behoeft te staan, maar dat het wel mogelijk moet worden geacht dat de gedraging waarmee het vertrouwen werd gewekt als een aan de Lid-Staat
toerekenbare onrechtmatige gedraging moet worden gekwalificeerd en onder omstandigheden een verplichting tot vergoeding van de daardoor geleden schade kan doen onstaan. Dat
is het geval wanneer en voor zover de begunstigde reeds heeft gedisponeerd.

d) Discretionaire intrekkingbevoegdheid
Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie komt het bestuur geen beleids- of beoordelingsvrijheid toe bij het uitvoering geven aan een terugvorderingsbevel van de Commissie. Dit
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Gerecht van eerste aanleg 14 januari 2004, Zaak nr. T-109/01, Fleuren Compost.
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betekent dat ook als de intrekkingsbevoegdheid als een discretionaire bevoegdheid is geformuleerd, er niet van intrekking kan worden afgezien op grond van bepaalde beleidsinzichten.
 'LW LV YRRU KHW 1HGHUODQGVH UHFKW YRRU ]RYHU KHW JDDW RP VXEVLGLHEHVOXLWHQ ELMYRR

rbeeld

van belang bij de intrekkingsbevoegdheid van artikel 4:49 Awb die als een discretionaire bevoegdheid is geformuleerd.
 2RN LQ 'XLWVODQG ZRUGW GLW SUREOHHP JHVLJQDOHHUG 'H LQ   9Z9I* QHHUJHOHJGH LQWUH

k-

kingsbevoegdheid biedt het bestuursorgaan de vrijheid om te bepalen of en zo ja, in welke
omvang het tot intrekking van het oorspronkelijke besluit zal overgaan. Als het gaat om terugvordering van staatssteun komt het bestuur deze vrijheid echter niet toe en zal het tot intrekking moeten overgaan.
 8LW GH VWXGL

e van het Franse bestuursrecht is ons niet gebleken dat er zich op dit punt een

probleem voordoet.
 ,Q %HOJLs OLMNW ]LFK GLW SUREOHHP HYHQPLQ YRRU WH GRHQ KHWJHHQ ]RX ]LMQ WH YHUNODUHQ XLW GH

aldaar gekozen benadering dat een onrechtmatige steunmaatregel nietig is en derhalve niet
behoort te worden ingetrokken.

e) De (on)mogelijkheid van intrekking ex tunc
Het HvJEG eist een terugvordering van hetgeen in strijd met het EG-Verdrag aan steun is
verleend met betaling van rente. Nationaalrechtelijke bepalingen die een intrekking van het
steunbesluit ex tunc verhinderen maken daarmee de tenuitvoerlegging van het EG-recht
praktisch onmogelijk.
 9RRU KHW 1HGHUODQGVH UHFKW JHOGW GDW YRRU ZDW EHWUHIW VXEVLGLHEHVOXLWHQ LQ DUWLNHO  $ZE

is voorzien in de mogelijkheid om de subsidievaststelling met terugwerkende kracht in te trekken, als zich een van de intrekkingsgronden uit het eerste lid voordoen. Met name de in artikel 4:49, eerste lid, onder b genoemde grond (indien de subsidievaststelling onjuist was en de
subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten) lijkt in het geval van terugvordering van
staatssteun uitkomst te kunnen bieden. Het blijft vooralsnog de vraag of de jurisprudentie zich
ook in die richting zal ontwikkelen.
'HVLWXDWLHLQDUWLNHO  $ZE LV YHUJHOLMNEDDUPHW GLH LQKHW 'XLWVH EHVWXXUVUHFKWZDDUL

n-

trekking ex tunc eveneens slechts mogelijk lijkt indien de begunstigde de onrechtmatigheid
van het besluit kende of door grove nalatigheid niet kende (§ 48 Abs 2 Satz 4 VwVfG jo. § 48
Abs 2 Satz 3 VwVfG). Een probleem in Duitsland lijkt echter te zijn dat het BVerwG de omstandigheid dat een begunstigde heeft nagelaten te onderzoeken of bij toekenning van
staatssteun de procedure van artikel 87 en 88 EG-Verdrag is gevolgd, niet wenst aan te merken als ‘grove nalatigheid’. Vooralsnog is er in Duitsland nog onduidelijkheid over de vraag of
het nationale bestuursrecht wel de mogelijkheid biedt tot terugvordering ex tunc.
 ,Q )UDQNULMN OLMNHQ ]LFK RS GLW SXQW HYHQHHQV SUREOHPHQ YRRU WH GRHQ GRRUGDW GH PRJHOLM

k-

heid tot intrekking ex tunc slechts bestaat gedurende een termijn van maandan nadat het in te
trekken besluit werd genomen. Na het verstrijken van die vier-maandentermijn kan een besluit alleen nog voor de toekomst worden ongedaan gemaakt. In Frankrijk lijkt men er vanuit
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te gaan dat deze nationaalrechtelijke bezwaren terzijde moeten worden gesteld. Dit kan in
Frankrijk ook gemakkelijker dan in Duitsland en Nederland, omdat de intrekkingstermijn
waarvan hier sprake is niet in enige wettelijke regeling is neergelegd, maar slechts uit de jurisprudentie voortkomt.
 2RN KLHU OLMNW KHW %HOJLVFKH UHFKW WHQVORWWH GH PLQVWH SUREOHPHQ WH NHQQHQ QX KHW DDQQ

e-

men van de nietigheid van het besluit per definitie een terugvordering ex tunc mogelijk maakt.

f) Schorsende werking van het beroep tegen een intrekkingsbesluit
Tenslotte doet kan zich nog een ander probleem voordoen, dat aan een effectieve terugvordering in de weg staat.
 0HW QDPH LQ )UDQNULMN FRQVWDWHHUGHQ ZLM KHW SUREOHHP GDW KHW DDQYHFKWHQ YDQ KHW LQWUH

k-

kingsbesluit door de begunstigde bij de bestuursrechter schorsende werking heeft. Het maakt
het voor het bestuur niet eenvoudig om te voldoen aan artikel 14, derde lid van de verordening over terugvordering van staatssteun dat een onverwijlde en daadwerkelijke terugvordering verlangt.
 'H]H SUREOHPHQ OLMNHQ ]L

ch niet in Nederland voor te doen, nu aan het instellen van be-

zwaar en beroep geen schorsende werking wordt toegekend. Wel hebben wij geconstateerd
dat de rechtbanken oordelend in kort-geding al snel tot een schorsing van het bestreden intrekkings- en terugvorderingsbesluit blijken over te gaan. Dit lijkt tegen de achtergrond van
het vereiste van een onverwijlde en daadwerkelijk terugvordering niet zonder problemen.
,Q %HOJLs OLMNHQ ]LFK GH]H SUREOHPHQQLHW YRRU WHGRHQQX GRRUGHQLHWLJKHLG YDQGH VWHX

n-

maatregel een afzonderlijk intrekkingsbesluit niet nodig is.
 2I GLW SUREOHHP ]LFK LQ 'XLWVODQG

– waar de hoofdregel is dat het instellen van bezwaar en

beroep schorsende werking heeft (zie § 80 VwVfG) – wel voordoet is ons uit het onderzoek
niet gebleken.

2.3

Problemen op het terrein van het privaatrecht

Als het gaat om steunmaatregelen die niet als bestuursbesluit zijn te kwalificeren ligt de situatie, waar het gaat om het ongedaan maken van deze steunmaatregel, wat anders.
 ,Q KHW %HOJLVFKH UHFKW NZDPHQ ZH UHHGV KHW LQVWUXPHQW YDQ GH QLHWLJKHLG WHJHQ HHQ

steunmaatregel die is genomen in strijd met het EG-Verdrag is nietig. Het Belgische Hof van
Cassatie heeft wel de – dogmatisch problematische, maar praktisch erg gewenste – mogelijkheid geopend om de rechtsgevolgen van een dergelijke steunmaatregel gedeeltelijk in
stand te laten.
,Q'XLWVODQGLVYRRUZDWEHWUHIWKHWµRQJHGDDQPDNHQ¶YDQSULYDDWUHFKWHOLMNHVWHXQPDDWUHJ

e-

len een vergelijkbare benadering gevolgd. Voor dit ‘ongedaan maken’ is geen afzonderlijke
rechtshandeling vereist, nu een dergelijke steunmaatregel nietig wordt geacht. Overigens lijkt
het Duitse Bundesgerichtshof de mogelijkheid van het geheel of gedeeltelijk ‘instandlaten’ van
de rechtsgevolgen niet te accepteren. Er is nog een ander verschil. Zoals eerder aangegeven
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lijkt het in België niet nodig te worden geacht dat een nationale autoriteit deze ongeldigheid/nietigheid nog zelfstandig vaststelt. In Duitsland wordt daar anders over gedacht. De
enkele omstandigheid dat de bij overeenkomst verleende steunmaatregel in strijd is met het
EG-Verdrag maakt nog niet dat de onderliggende overeenkomst ongeldig is. Van nietigheid is
sprake omdat strijd met een dergelijke verbodsbepaling naar Duits recht (§ 134 BGB) een
reden voor nietigverklaring vormt. Een ander verschil is dat in België de ongeldigheid wordt
geacht te zijn gegeven met de negatieve beschikking van de Commissie, terwijl in Duitsland
de nietigheid wordt gegrond op een schending van het in artikel 88, derde lid, derde volzin,
EG-Verdrag geformuleerde verbod om uitvoering te geven aan een steunmaatregel, zolang
de Commissie daaromtrent nog geen beslissing heeft genomen. Overigens wijzen we er volledigheidshalve nog op dat de nietigverklaring niet alleen voordelen oplevert, maar dat dit
‘botte-bijl-instrument’ ook de nodige, in de literatuur ook gesignaleerde, nadelen met zich
brengt. Met het gedeeltelijk in stand laten van de rechtsgevolgen, zoals het Belgische Hof van
Cassatie heeft geaccepteerd, kunnen deze nadelen wellicht worden vermeden.
 ,Q 1HGHUODQG ]RX HHQ EHQDGHULQJ DOV LQ %HOJLs HQ 'XLWVODQG RRN GHQNEDDU ]LMQ +LHU WHQ

lande leidt strijd met een dwingende wetsbepaling ingevolge artikel 3:40, tweede lid, BW
eveneens tot nietigheid van de rechtshandeling, doch indien de bepaling uitsluitend strekt ter
bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
Het is naar onze mening heel goed voorstelbaar dat strijd met het staatssteunregime zoals
dat voortvloeit uit het EG-Verdrag ook naar Nederlands burgerlijk recht tot nietigheid van de
steunmaatregel leidt. Er is ons echter nog geen jurisprudentie bekend waarin dit ook wordt
bevestigd.


In Frankrijk geldt een andere benadering. Als de steun is verleend via een civielrechtelijk

contract en de begunstigde van de steun niet meewerkt aan ontbinding van het contract, kan
de bestuursrechter, zo blijkt uit de uitspraak van het Cour administrative d’appel de Nancy in
de zaak Ryanair, het bestuursorgaan verplichten om hetzij het contract ter ontbinding voor te
leggen aan de civiele rechter, hetzij het contract eenzijdig te beëindigen. Het uitgangspunt
blijkt echter te zijn dat er voor het ongedaan maken van de onderliggende juridische constructie een afzonderlijke rechtshandeling nodig is.

3

Problemen met de terugvordering sec

Als de steunmaatregel eenmaal met terugwerkende kracht uit de rechtsorde is verdwenen, is
daarmee vaak de daadwerkelijk verleende steun nog niet teruggevloeid. Daarvoor is nog een
extra handeling nodig. Deze terugvordering sec is echter evenmin zonder problemen.

a) Een afzonderlijk terugvorderingsbesluit vereist?
In bestuursrechtelijke aangelegenheden in Duitsland en Frankrijk is voor deze terugvordering
een afzonderlijk bestuursbesluit nodig. In Nederland lijkt een dergelijke verplichting niet zon-
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der meer te bestaan: de publiekrechtelijke rechtspersoon kan er ook voor kiezen een vordering in te stellen bij de burgerlijke rechter. Wel is het zo, dat sinds de uitspraak ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496 m.nt. NV, de beslissing tot terugvordering van hetgeen onverschuldigd is betaald wel als een besluit in de zin van de Awb moet worden aangemerkt. Bij het
nemen van het afzonderlijk terugvorderingsbesluit doen zich in Duitsland en Frankrijk zowel
procedurele als materieelrechtelijke problemen voor. Een procedureel probleem vinden we in
Frankrijk: de begunstigde van het steunbesluit kan het intrekkingsbesluit aanvechten bij de
bestuursrechter, hetgeen – anders dan in het Nederlandse bestuursrecht het geval zou zijn de executie van dat besluit schorst. De vraag is of dit aanvaardbaar is nu artikel 14 van de
verordening over terugvordering van staatssteun verlangt dat terugvordering ‘onverwijld en
daadwerkelijk’ plaatsvindt. Met name nu de schorsende werking niet ongedaan gemaakt kan
worden en het verkrijgen van de nodige conservatoire voorzieningen niet eenvoudig is, terwijl
het risico van onmogelijkheid van terugvordering groeit naarmate de procedure langer duurt.

b) Verjaringstermijn
Een ander procedureel punt betreft de verjaringstermijn.
=RJHOGW LQ )UDQNULMNGDW HHQ YRUGHULQJ YDQGHORFDOH RYHUKHLG YHUMDDUW QD YLHUMDDU WH UHN

e-

nen vanaf het ontstaan van de vordering. Dit lijkt op zijn vroegst het moment van intrekking
van het gewraakte besluit te zijn.
,Q'XLWVODQGOLMNHQGH]HSURFHGXUHOHSUREOHPHQDIJDDQGRSGHMXULGLVFKHOLWHUDWXXUHHQPL

n-

der grote rol te spelen: een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in het geval van onrechtmatig toegekende staatssteun verjaart pas na dertig jaren.
 ,Q 1HGHUODQG JHOGW GDW GH FLYLHOUHFKWHOLMNH YHUMDULQJVWHUPLMQHQ YDQ GH DUWLNHOHQ  HQ

3:310 BW (in beginsel vijf jaren) wel degelijk een probleem zouden kunnen vormen voor een
terugvordering uit onverschuldigde betaling of uit ongerechtvaardigde verrijking.

c) Het ontbreken van verrijking
Een materieelrechtelijk probleem dat zich in Duitsland voordoet is dat terugvordering niet
meer mogelijk is, indien er geen sprake meer is van ‘verrijking’. Dit geldt voor het terugvorderingsbesluit ex § 49a VwVfG, als ook voor de terugvordering via een actie uit ongerechtvaardigde verrijking voor de gewone rechter. Het HvJEG heeft deze clausule echter in strijd geacht met de communautaire verplichting om uitvoering te geven aan een terugvorderingsbevel van de Commissie.

d) de (on)mogelijkheid om rente te vorderen
Artikel 14, tweede lid van de verordening van de Raad omtrent de terugvordering van staatssteun bepaald dat de op grond van een terugvorderingsbeschikking terug te vorderen steun
mede de rente omvat tegen een door de Commissie vastgesteld percentage.242 Deze rente is
betaalbaar vanaf de datum waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar
242
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was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun. In een mededeling van de
Commissie betreffende de toe te passen rentepercentages bij de terugvordering van onrechtmatig verleende steun wordt dit nader uitgewerkt en blijkt dat het hierbij in ieder geval
gaat om een samengesteld interest.243
 ,Q 1HGHUODQG OHYHUW GLW PRJHOLMN SUREOHPHQ RS QX GH VXEVLGLHWLWHO LQ GH $ZE QLHW YRRU]LHW LQ

de mogelijkheid om over het ten onrechte aan subsidie uitgekeerde bedrag de gederfde rente
te berekenen en een grondslag daarvoor, naar het oordeel van de ABRvS, evenmin kan worden gevonden in het ongeschreven recht.
 ,Q 'XLWVODQG EHVWDDW HHQ GHUJHOLMNH JURQGVODJ ZHO ,Q  D 9Z9I* ZRUGW KHW EHVWXXUVR

r-

gaan verplicht om de rente in te vorderen, doch slechts vanaf het moment van intrekking van
het steunbesluit en niet, zoals het Europees recht vereist, vanaf het moment dat de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was.

4

EG-recht conform interpreteren, buiten toepassing laten of een taak voor de
wetgever?

Wat nu als de mogelijkheden om de steunmaatregel juridisch ongedaan te maken, of de mogelijkheden om tot terugvordering over te gaan de tenuitvoerlegging van het Europees recht
praktisch onmogelijk maken?
 ,Q VRPPLJH JHYDOOHQ ELHGW GH QDWLRQDDOUHFKWHOLMNH EHSDOLQJ ZHOOLFKW DDQNQRSLQJVSXQW YRRU

een EG-recht conforme interpretatie. Zo verleent artikel 4:49, eerste lid, Awb het bestuursorgaan de bevoegdheid om tot intrekking van een subsidievaststelling over te gaan, indien de
begunstigde wist of behoorde te weten dat deze vaststelling onjuist was. Hoewel deze bepaling voor andere gevallen lijkt te zijn geschreven biedt zij wel de ruimte tot een uitleg conform
de jurisprudentie van het HvJEG waarin wordt aangenomen dat een burger slechts een gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun mag hebben, wanneer de steun met
inachtneming van de procedure van artikel 88 EG-Verdrag is toegekend. Een ander voorbeeld vinden we in Duitsland waar een begunstigend besluit slechts kan worden ingetrokken
binnen een jaar te rekenen vanaf het moment dat het bestuur op de hoogte geraakt van feiten
of omstandigheden die de intrekking rechtvaardigen. Ook hier biedt het nationale recht voldoende ruimte voor een EG-recht conforme uitleg, in de zin dat het moment waarop het bestuur op de hoogte geraakt van de onrechtmatigheid kan worden gelezen als het moment
waarop de Commissie een negatieve beschikking neemt, of als daartegen beroep wordt ingesteld: het moment waarop het Hof uitspraak doet. Deze vorm van conforme interpretatie lijkt
ons in het algemeen weinig problematisch. Deze conforme interpretatie betekent in feite dat
de rechter in zo’n geval prioriteit geeft – boven andere interpretatiemogelijkheden die hem ter
beschikking staan – aan een uitleg waardoor het nationale recht in overeenstemming is met
het Europese recht.
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 ,Q VRPPLJH JHYDOOHQ ELHGW HHQ (*

-conforme uitleg echter geen uitkomst en zal de rechter

een met het EG-recht strijdige bepaling van nationaal recht op die grond buiten toepassing
moeten laten. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de termijnbepalingen, die we in
vele landen zijn tegengekomen. Als de termijn voor intrekking van het steunbesluit, of voor
terugvordering middels ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling is verstreken, dan kan de rechter deze termijn buiten toepassing laten indien hij meent dat het inachtnemen van de termijn in de weg staat aan een doeltreffende tenuitvoerlegging van het EGrecht. Het roept echter de vraag op of met het buiten toepassing laten van een bepaling van
nationaal recht een Lid-Staat de krachtens dit Verdrag op hem rustende verplichting nakomt
(vgl. artikel 226 EG-Verdrag). Is een bestendige praktijk in de jurisprudentie voldoende om
aan de commuanaire verplichting van een effectieve doorwerking van het EG-recht te voldoen? Als het gaat om de niet of niet-tijdige implementatie van EG-richtlijnen is uit de jurisprudentie van het HvJEG in ieder geval bekend dat een conforme interpretatie niet het implementatiegebrek uit de wereld helpt.

244

Ook voor de situaties van terugvordering van

staatssteun is het derhalve niet ondenkbaar dat het buiten toepassing laten van een nationale
bepaling als oplossing om aan de communautaire verplichting van terugvordering te voldoen,
als onvoldoende wordt beschouwd. In dat geval zal een aanpassing van de nationale wetgeving de enige optie zijn.

5

Terugvordering staatssteun en ‘omgekeerde’ terugvorderingszaken:
een onderscheid

Uit het onderzoek is ons gebleken dat het voor een goed begrip van de terugvorderingsproblematiek goed kan zijn een onderscheid te maken tussen terugvorderingszaken en de zogenaamde ‘omgekeerde’ terugvorderingszaken.
Wat bedoelen wij met deze omgekeerde terugvordering? Het gaat daarbij om zaken
waarin het niet de Staat is die staatssteun terugvordert, maar het juist bedrijven zijn die bijvoorbeeld heffingen terugvorderen die ter financiering van steunmaatregelen zijn opgelegd.
Gedacht kan worden aan de Nederlandse Pearl-zaak. Maar ook in Frankrijk zijn we dergelijke
zaken tegengekomen, zoals de zaak GEMO S.A. Behalve dat deze zaken vaak buitengewoon gecompliceerd zijn (zie de genoemde GEMO S.A.-zaak), lijkt er aanleiding te veronderstellen dat het HvJEG in dit type zaken andere eisen stelt aan de terugvordering dan in de
‘gewone’ terugvorderingszaken. Dit zou de opstelling van het Hof in de zaak Haarh-Petroleum
kunnen verklaren.

245

In die zaak oordeeld het Hof een heffing van een invoertoeslag van

40%, die in meerdering komt op de algemene goederenheffing in strijd met artikel 95 van het
EG-Verdrag. Zij overwoog verder echter, dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet
dat op een vordering tot terugbetaling die is gebaseerd op schending van artikel 95 van het
Verdrag, een nationale regel wordt toegepast volgens welke de rechtsvordering tot teruggave
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van onverschuldigd betaalde heffingen na vijf jaar verjaart, zelfs niet indien deze regel tot gevolg heeft, dat terugbetaling van die heffingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. Wordt hier
gebroken met de lijn van het HvJEG in de zaak Alcan? Wij denken dat zulks niet per se het
geval behoeft te zijn en wij denken dat de motivering van dit verschil kan zijn gelegen in het
onderscheid tussen staatssteun en omgekeerde staatssteun. Dat de Duitse overheid in de
zaak Alcan zich niet kon verschuilen achter verjaringstermijnen kan worden verklaard uit de
behoefte aan een effectieve doorwerking van het EG-recht in de Lid-Staten: staat men het
overheden toe zich achter een dergelijke verjaringstermijn te verschuilen, dan wordt een terugvorderingsbevel van de Commissie daarmee van zijn kracht ontdaan. Een overheid kan
dan immers net zo lang stilzitten, totdat de termijn is verstreken om nog te kunnen terugvorderen. In de omgekeerde staatssteunzaken speelt dit probleem niet. Degene die daar terugvordert is niet de overheid die belang heeft bij het in stand laten van de steunmaatregel, maar
een particulier die het teveel betaalde voor zichzelf wenst terug te vorderen. Daarbij past wellicht een ander regime.

6

Aandachtspunten bij mogelijke oplossingsrichtingen

a) Aandachtspunten bij een staatssteunwet
Uit het onderzoek is gebleken dat zich in landen zoals Duitsland, Frankrijk en België, die ook
geen algemene staatssteunwet kennen, in hoofdlijn dezelfde problemen voordoen omtrent de
terugvordering van staatssteun als die wij voor Nederland hebben geanalyseerd. De beantwoording van die vragen is echter niet in alle landen hetzelfde.
Problemen lijken zich overigens ook voor te kunnen doen in een land als Malta dat wel
specifieke staatssteunwetgeving kent. Bij of krachtens de zogenaamde Business Promotion
Act is voorzien in een procedure voor het verlenen van staatssteun die beoogt in overeenstemming te zijn met de op dat punt geldende Europese regelgeving. De wet regelt de verschillende soorten staatssteun en de voorwaarden waaronder deze mag worden verleend.
Het voorziet in een zogenaamde notificatieplicht: de verstrekker van staatssteun behoort het
toezichthoudend orgaan - de State Aid Monitoring Board - op de hoogte te stellen van alle
voorstellen voor zodanige staatssteun. Binnen zestig dagen geeft het toezichthoudend orgaan een beslissing over het al dan niet verlenen van de voorgestelde steun. Tot die tijd geldt
een standstillbepaling. Hiermee lijkt op het eerste gezicht een systematiek te zijn ontworpen
die met het Europees Verdrag strijdige steunmaatregelen kan voorkomen.
Toch vragen wij aandacht voor enkele risico’s die een dergelijke staatssteunwet met zich
kunnen brengen. Allereerst is het zo dat de ontworpen systematiek staat of valt met de bereidheid om een voorstel tot staatssteun aan de State Aid Monitoring Board te melden. Wat
nu als zulks niet gebeurt? Een bepaling waarin bijvoorbeeld is voorzien in de nietigheid van in
strijd met de notificatieplicht in combinatie met de standstillbepaling verleende steun, ontbreekt. Wel is voorzien in een vernietigingsbevoegdheid voor de president van Malta. Echter,
deze bevoegdheid reikt niet verder dan het stopzetten van de verlening van steun voor de
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toekomst en voorziet niet in een mogelijkheid van intrekking met terugwerkende kracht. In de
tweede plaats is het niet ondenkbaar dat het Maltese toezichthoudend orgaan in een concreet
geval een steunmaatregel niet in strijd met de gemeenschappelijke markt oordeelt, maar de
Europese Commissie daar anders over blijkt te denken. In dat geval heeft men ook in Malta
een terugvorderingsprobleem zoals we dat in andere landen zijn tegengekomen: de staatssteunwet regelt echter niets voor deze gevallen.
Bij het beantwoorden van de vraag of we moeten overgaan tot introductie van een
staatssteunwet zal onder andere over dit soort problemen goed moeten worden nagedacht.

b) Voorwaardelijke toekenning van steun
Een andere oplossing die zou kunnen worden aangedragen betreft het toekennen van steun
onder de voorwaarde dat deze wordt goedgekeurd door de Commissie. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een dergelijke voorwaarde standaard in subsidiebesluiten wordt opgenomen.
Daarmee zouden een aantal problemen die wij in dit onderzoek hebben geconstateerd kunnen worden vermeden.
Toch rijst de vraag of dit een oplossing is die zich verdraagt met het bepaalde in artikel
87 en 88 EG-Verdrag. Met name wijzen wij op artikel 88, derde lid, EG-Verdrag, waarin wordt
voorgeschreven dat de Lid-Staat de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering kan brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid. Ons lijkt dit voorschrift er aan in
de weg te staan dat een steunmaatregel ‘voorwaardelijk’ wordt verleend.

c) Nietigheid van de gewraakte steunmaatregel
Een oplossing die we zowel in het Belgische als in het Duitse recht zijn tegengekomen is het
aannemen van de nietigheid van de rechtshandeling waarmee de onrechtmatige steun werd
verleend. Ook het Nederlandse Burgerlijk Wetboek lijkt de nietigheid van bepaalde steunmaatregelen die in strijd met het EG-Verdrag zijn genomen, mogelijk te maken.
Hoewel met deze nietigheid een aantal problemen bij de terugvordering van staatssteun wordt voorkomen, leidt zij zelf ook tot nieuwe problemen die aandacht behoeven bij het
inzetten van het instrument van de nietigheid. De nietigheid impliceert veelal dat aangenomen
moet worden dat de gehele rechtshandeling nimmer heeft bestaan en dat zij dus ook nooit
rechtsgevolgen teweeg kan hebben gebracht. De nietigheid is daarmee vaak een erg bot instrument. Zo zou het in een geval dat een overeenkomst in strijd met de artikelen 87 en 88
EG-Verdrag is aangegaan (bijvoorbeeld omdat de overheid een perceel grond heeft verkocht
ver onder de marktprijs) in veel gevallen gelukkiger zijn de verkoopprijs op een marktconform
niveau te brengen dan de gehele overeenkomst nietig te verklaren. De nietigheid zou immers
impliceren dat de eigendom nimmer is overgedragen en zou leiden tot grote onzekerheid bij
betrokken partijen (denk aan een bank die een recht van hypotheek heeft gevestigd). In België heeft het Hof van Cassatie tegen deze achtergrond de mogelijkheid geopend om bepaalde om de rechtsgevolgen van de nietige rechtshandeling in stand te laten. Dit komt tegemoet
aan de hiervoor geschetste praktische problemen, maar is vanuit theoretisch perspectief na-
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tuurlijk vreemd: rechtsgevolgen die nimmer tot stand zijn gebracht kunnen moeilijk in stand
worden gelaten. De nietigheid is derhalve een instrument dat bepaalde problemen bij de terugvordering van staatssteun helpt te voorkomen, maar tegelijkertijd andere problemen oproept.

d) berekening rente
Een ander aandachtspunt bij het eventueel totstandbrengen van een staatssteunwet betreft
het berekenen van de wettelijke rente die verschuldigd is over het terug te betalen bedrag.
Ingevolge artikel 14 lid 2 van Verordening 659/1999 omvat de terug te vorderen steun rente
tegen een door de Commissie vastgesteld passend percentage. De rente is betaalbaar vanaf
de datum waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum
van daadwerkelijke terugbetaling van de steun. Hoewel het niet zeker is dat een voorziening
in nationale wetgeving noodzakelijk is, stelt een bepaling in een nationale staatssteunwet dat
rente als bedoeld in genoemde verordening verschuldigd is de kwestie buiten iedere twijfel.
e) bewaarplicht
In sommige wettelijke bepalingen zijn bepalingen opgenomen over een termijn waarbinnen
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten worden bewaard. Deze termijnbepalingen kunnen een probleem opleveren in het licht van de termijn van 10 jaren waarbinnen
de Commissie ingevolge artikel 15 van Verordening 659/1999 nog een beschikking tot terugvordering kan geven. Bij het eventueel totstandbrengen van een staatssteunwet zou het aanbeveling verdienen een bewaarplicht op te nemen tot het moment dat de bevoegdheid om
een terugvorderingsbeschikking te geven ingevolge artikel 15 van genoemde Verordening

7

Tenslotte

Uit het onderzoek blijkt dat in de onderzochte landen een algemene grondslag voor de terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun ontbreekt. Dit geldt niet alleen in landen
zoals Duitsland, Frankrijk en België, maar ook in een land als Malta dat wel een staatssteunwet kent; deze staatssteunwet regelt weliswaar de melding van en het toezicht op het verlenen van staatssteun, maar niet de wijze waarop er moet worden teruggevorderd indien dit
systeem tekort geschoten is.
Wat opvalt is dat de problemen die in deze landen spelen ten aanzien van de terugvordering
van staatssteun op veel punten vergelijkbaar zijn. Het gaat daarbij enerzijds om problemen in
het kader van het uit de rechtsorde doen verdwijnen van de betreffende steunmaatregel en
anderzijds problemen bij de terugvordering sec. Waar deze problemen zich voordoen, worden
zij in de onderzochte landen opgelost door een conforme interpretatie van de bestaande wettelijke regelingen op de terreinen van het bestuurs-, civiel- en fiscaal recht, danwel door deze
regelingen in de rechtspraak buiten toepassing te verklaren. Met name in die laatste gevallen
rijst de vraag of een Lid-Staat uitzonderlijke onvoorziene incidenten daargelaten daarmee op
termijn wel voldoet aan de krachtens het EG-Verdrag op hem rustende verplichtingen en niet
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eigenlijk zou moeten voorzien in aanpassing van zijn nationale wet- en regelgeving op dat
punt.
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Samenvatting
Dit rapport omvat een rechtsvergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie,
op verzoek van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën.
Het rapport heeft betrekking op de situatie waarin staatssteun is verleend in strijd met Europese regels omtrent staatssteun. Artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag bepaalt dat indien de Commissie vaststelt dat een steunmaatregel door een Staat of met staatsmiddelen
bekostigd, volgens artikel 87 niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt of dat van
deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, zij bepaalt dat de betrokken Staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn. Nadat de
Commissie een zodanig besluit heeft genomen, moeten de nationale autoriteiten dit besluit
uitvoeren, met gebruikmaking van de procedurele middelen die in hun nationale rechtsstelsel
beschikbaar zijn. De terugvordering van dergelijke staatssteun dient plaats te vinden door de
nationale autoriteiten in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EG) 659/1999.
Belangrijke elementen van dat artikel zijn:
-
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de lidstaat heeft de verplichting alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de
steun terug te vorderen (art. 14, eerste lid);

-

de steun moet worden teruggevorderd van de begunstigde (art. 14, eerste lid);

-

de terugvordering door de lidstaat dient te geschieden in overeenstemming met de
nationaalrechtelijke procedures van de betrokken lidstaat (art. 14, derde lid);

-

er mag geen vertraging zijn bij de tenuitvoerlegging van het besluit; de uitvoering van
het besluit moet onverwijld en daadwerkelijk geschieden (art. 14, derde lid);

-

het besluit tot terugvordering dient te omvatten dat rente moet worden betaald tegen
een door de Commissie vastgesteld percentage (art. 14, tweede lid).

Deze vereisten kunnen problematisch zijn, omdat nationaalrechtelijke instrumenten van de
lidstaat niet toereikend kunnen zijn om aan die vereisten te voldoen. Centrale vragen in dit
onderzoek zijn: hoe geschiedt de terugvordering in andere EU-landen en wat houdt het desbetreffende nationale recht in? Als nationaal recht niet in overeenstemming is met de vereisten van het gemeenschapsrecht, welke soort oplossingen zijn daarvoor gevonden? De landen
waaraan aandacht wordt geschonken zijn Duitsland, Frankrijk, België, Zweden en Malta.

Hoofdstuk 1
Aan het einde van het eerste hoofdstuk van het rapport wordt het onderwerp van gerechtvaardigde verwachtingen behandeld. De conclusie wordt getrokken dat het Europees gemeenschapsrecht niet regelt onder welke voorwaarden de begunstigde mag verwachten dat
de staatssteun niet zal worden teruggevorderd. De procedurele autonomie die de lidstaten in
246
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deze aangelegenheid hebben is zeer beperkt evenwel, omdat het gemeenschapsrecht eist
dat terugvordering niet onmogelijk zal worden gemaakt. Een uitzondering kan worden gemaakt in het geval de Commissie de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat er geen
grond is voor (verdere) terugvordering van de steun. In de regel kunnen gedragingen van nationale autoriteiten niet de gerechtvaardigde verwachting wekken dat steun niet zal worden
teruggevorderd. Echter, onder bijzondere omstandigheden zouden nationale autoriteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door verwachtingen die door
deze autoriteiten zijn gewekt.
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Hoofdstuk 2; Nederland
Het tweede hoofdstuk van het rapport bevat een analyse van onderdelen van het Nederlandse recht die relevant zijn voor de terugvordering van staatssteun. Steun kan in verschillende
vormen worden verleend: door bestuursrechtelijke (bijvoorbeeld subsidiëring) of via privaatrechtelijke instrumenten (bijvoorbeeld door de verkoop van staatseigendom beneden de
marktprijs of door een lening aan een onderneming op gunstige voorwaarden) of door middel
van fiscale faciliteiten. Deze drie gebieden zijn geanalyseerd. Wat het bestuursrecht betreft:
het Nederlandse recht kent geen algemene wettelijke bepaling die de intrekking regelt van
een bestuursbesluit dat de geadresseerde van dit besluit begunstigt. Een algemene bepaling
bestaat wel voor zover het gaat om subsidies (art. 4:48 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). De desbetreffende artikelen zijn niet toegesneden op het terugvorderen van
staatssteun die in strijd met art. 88 van het EG-Verdrag is verleend. De opsomming van situaties waarin een subsidie kan worden ingetrokken omvat niet een zodanige schending van het
EG-Verdrag, en er is een verjaringstermijn van vijf jaren voor terugvordering van het desbetreffende geldbedrag. Er is weinig jurisprudentie over terugvordering van staatssteun die in
strijd met het EG-Verdrag is verleend. Het lijkt erop te wijzen dat de rechters de Awb toepassen, maar de beperkingen negeren die de effectuering van Europees gemeenschapsrecht
zouden belemmeren. Er is evenwel één punt van zorg: de bestuursrechters zijn geneigd de
uitvoering van besluiten tot terugvordering van staatssteun gemakkelijk te schorsen. Deze
handelwijze kan als problematisch worden gezien in relatie tot de verplichting ‘een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de beschikking van de Commissie’ toe te laten,
zoals is bepaald door het derde lid van art. 14 van Verordening (EG) 659/1999.
Het Nederlandse burgerlijk recht kent als basisregel dat om een einde te maken aan juridische verplichtingen die zijn ontstaan door een rechtshandeling, een nieuwe rechtshandeling
nodig is. Er is een uitzondering op die regel voor rechtshandelingen die nietig zijn. Vermoedelijk dienen privaatrechtelijke rechtshandelingen die art. 88 van het EG-Verdrag schenden te
worden aangemerkt als nietig ingevolge art. 3:40 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Het kan ernstige praktische nadelen hebben om een rechtshandeling als (volledig) nietig te
beschouwen. Om die nadelen te vermijden, kent het Nederlandse Burgerlijk Wetboek de mo-
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gelijkheid te bepalen dat de nietigheid is beperkt tot slechts een deel van de juridische verplichtingen; en het kent ook de mogelijkheid van conversie van een nietige rechtshandeling in
een rechtsgeldige (art. 3:41 en 3:42 van het Burgerlijk Wetboek).
Er zijn twee onderdelen van het Nederlandse burgerlijk recht die in strijd zouden kunnen komen met het Europees gemeenschapsrecht inzake staatssteun. Voor de terugvordering van
geldbedragen is er een verjaringstermijn van vijf jaren en het Burgerlijk Wetboek beperkt de
plicht van privaatrechtelijke rechtspersonen om financiële gegevens en bepaalde andere documenten te bewaren tot zeven jaren. Beide termijnen zijn nogal kort, in aanmerking genomen dat de Commissie een begin kan maken met de terugvordering van staatssteun zelfs
nadat tien jaren na de verlening van de steun zijn verstreken (Verordening (EG) 659/1999,
art. 15).
Het Nederlandse belastingrecht kent vergelijkbare termijnen. Er is een verjaringstermijn van
vijf jaren voor het navorderen of naheffen van belasting. En er geldt een verplichting om gedurende zeven jaren relevante documenten te bewaren. Een en ander betekent dat er zich op
fiscaal terrein vergelijkbare problemen kunnen voordoen, omdat de Commissie een bevel tot
terugvordering van staatssteun kan uitvaardigen binnen een termijn van tien jaren na de verlening van de staatssteun.
De Nederlandse belastingwetgeving bevat expliciete wettelijke bepalingen voor de situatie dat
er te weinig belasting is geheven. De autoriteiten kunnen besluiten dat aanvullende belasting
moet worden betaald, maar – wat de belangrijke categorie van de directe belastingen betreft
– slechts in geval van een ‘nieuw feit’. Het is niet zeker dat de omstandigheid dat belastingfaciliteiten onrechtmatig blijken te zijn, kan worden aangemerkt als een zodanig ‘nieuw feit’.
Een extra complicatie in het belastingrecht kan zijn dat ingevolge art. 14, eerste lid, van Verordening (EG) 659/1999 de staatssteun moet worden teruggevorderd van de begunstigde van
de steun. Dit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon als de geadresseerde van de belastingfaciliteiten. Het is niet duidelijk of en zo ja hoe fiscale instrumenten een dergelijke situatie
kunnen herstellen.

Hoofdstuk 3; rechtsvergelijkende studie
Het derde hoofdstuk onderzoekt de situatie in vijf EU-landen, te beginnen met DUITSLAND.
Volgens het Duitse recht moet een rechtshandeling die in strijd met het EG-Verdrag steun
verleent ongedaan worden gemaakt of vernietigd, voordat een besluit tot terugvordering van
de staatssteun kan worden uitgevaardigd. Als de steun is verleend door middel van een bestuursrechtelijk besluit, moet er een autoriteit zijn die de publiekrechtelijke bevoegdheid heeft
om dat besluit ongedaan te maken. Er zijn algemene wettelijke bepalingen in het bestuursrecht en in het belastingrecht over een zodanige bevoegdheid. Echter, die bepalingen bevatten beperkingen die niet verenigbaar zijn met de regels van het gemeenschapsrecht inzake
staatssteun. Deze beperkingen hebben betrekking op de volgende aspecten:
-

wat gevallen van onrechtmatige staatssteun betreft lijkt er geen grond te zijn om een
bestuursbesluit in te trekken (ex tunc);
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-

naar nationaal recht wordt terugvordering van de steun beschouwd als een discretionaire bevoegdheid, terwijl het gemeenschapsrecht bepaalt dat het om een verplichting gaat;

-

er zijn verjaringstermijnen voor de terugvordering van geldbedragen;

-

nationaal recht zou in de weg staan aan terugvordering omdat gerechtvaardigde verwachtingen zouden moeten worden gehonoreerd.

Het Duitse burgerlijk recht beschouwt rechtshandelingen die zijn verricht in strijd met art. 88,
derde lid, van het EG-Verdrag als handelingen die nietig moeten worden verklaard. Deze benadering vermijdt de complicaties die in het bestuursrecht optreden. Maar het als nietig aanmerken van een handeling leidt tot andere problemen van juridische en praktische aard, in
het bijzonder als de rechtshandeling gecompliceerd is (moeten alle elementen van de rechtshandeling als nietig worden beschouwd?). Die problemen nemen toe naarmate de tijd verstrijkt, en de meeste zaken waarin steun dient te worden teruggevorderd hebben een lange
geschiedenis.

In FRANKRIJK is er ten minste één algemene wet die recent uitdrukkelijk is aangepast aan
de regels van het Europees gemeenschapsrecht inzake staatssteun: het wetboek over gedecentraliseerde lichamen (Code général des collectivités territoriales). Dit wetboek beoogt de
verantwoordelijkheden van de gedecentraliseerde lichamen met betrekking tot staatssteun te
benadrukken. Anderzijds bevat de Code een bevoegdheid van de centrale overheid om te
handelen als gedecentraliseerde lichamen verzuimen dit te doen. Deze mogelijkheid van
‘substitutie’ is bekritiseerd door de Franse Raad van State op principiële en praktische gronden.
Evenals in het Duitse recht, is de doctrine in het Franse recht dat een onrechtmatige rechtshandeling moet worden ongedaan gemaakt of vernietigd voordat terugvordering kan plaatshebben. Het Franse bestuursrecht kent een verjaringstermijn (gebaseerd op jurisprudentie)
voor het intrekken van een begunstigende beslissing en het kent termijnen voor het terugvorderen van geldbedragen. Maar het Franse bestuursrecht erkent niet het beginsel dat het bestuur gerechtvaardigde verwachtingen moet honoreren.
Een moeilijkheid in het Franse bestuursrecht lijkt te zijn het feit dat de begunstigde van de
steun kan bewerkstelligen dat een besluit tot terugvordering van staatssteun wordt opgeschort enkel en alleen door tegen dit besluit beroep in te stellen. Dit zou wel eens in strijd
kunnen zijn met het vereiste van het Europees gemeenschapsrecht, dat er geen vertraging
mag zijn bij de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie; de tenuitvoerlegging van
dit besluit dient onverwijld en daadwerkelijk te geschieden (art. 14, derde lid, Verordening
(EG) 659/1999).
Wat het burgerlijk recht in Frankrijk betreft: er is nog weinig jurisprudentie, maar het geeft aan
dat de gewone rechter rechtshandelingen die in strijd zijn met het gemeenschapsrecht inzake
staatssteun niet als nietig beschouwt. Tenminste: als de steun voortkomt uit een bestuurs-
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rechtelijk contract, is de gewone rechter van oordeel dat het contract ongedaan moet worden
gemaakt. Als de begunstigde niet meewerkt om dat te bereiken, kan dit geschieden door
middel van een rechterlijk bevel of zelfs door middel van een eenzijdige handeling van het
overheidsorgaan.248

In BELGIÊ bestaat er geen algemene wet die de intrekking regelt van bestuursrechtelijke besluiten die subsidies toekennen. Maar er zijn vele verschillende speciale regelingen voor specifieke gebieden van overheidsoptreden. Echter, hoewel die regelingen duidelijk aandacht
hebben voor het Europees gemeenschapsrecht, kennen zij geen voorziening voor de situatie
waarin staatssteun moet worden teruggevorderd wegens schending van het gemeenschapsrecht.
We hebben geen uitspraken van de bestuursrechter over terugvordering van staatssteun gevonden. De gewone rechter stelt zich op het standpunt dat een rechtshandeling die in strijd
met de vereisten van het EG-Verdrag staatssteun verleent nietig is. Dit geldt zowel voor privaatrechtelijke als voor bestuursrechtelijke rechtshandelingen (die worden beschouwd als
ongeldig). Volgens het Belgische burgerlijk recht heeft de rechter de mogelijkheid vast te stellen dat de nietigheid is beperkt tot slechts een deel van de juridische verplichtingen.

Wat ZWEDEN en MALTA betreft: beide landen hebben wel algemene wetten die uitdrukkelijk
met de Europese vereisten inzake staatssteun rekening houden. Beide landen hebben een
zodanig korte geschiedenis als lidstaat van de Europese Unie dat er geen jurisprudentie over
de terugvordering van staatssteun is gevonden.
De Zweedse wet bevat een uitdrukkelijke bevoegdheid van de regering om een besluit te vernietigen van een gedecentraliseerd lichaam, dat Europese regels over staatssteun schendt.
Op gelijke wijze kan de bestuursrechter een zodanig besluit vernietigen, ongeacht of de regering actie heeft genomen of niet.
MALTA heeft staatssteun – uitvoerig – geregeld in de Business Promotion Act. Een nationale
State Aid Monitoring Board is ingesteld. De Board moet in kennis worden gesteld van nieuwe
initiatieven voor staatssteun en na zo’n melding moet de Board de desbetreffende voorstellen
onderzoeken. De Board kan ook potentiële gevallen van staatssteun onderzoeken die niet
zijn gemeld. De Board heeft de bevoegdheid om staatssteun te laten opschorten of om een
bevel te verzoeken dat de staatssteun voorlopig moet worden teruggegeven. De Business
Promotion Act regelt verder een expliciete bevoegdheid voor de Malta Development Corporation om een besluit van deze Corporation te vernietigen dat steun verleent, indien de voorwaarden waarop de steun is verleend zijn geschonden. Bovendien kent de wet een bevoegdheid voor de President van Malta om staatssteun te beëindigen die ‘is or would be against
public policy’. Vanuit het gezichtspunt van het gemeenschapsrecht lijkt deze bevoegdheid niet
voldoende, omdat het artikel in de Business Promotion Act bepaalt dat het besluit van de
President geen terugwerkende kracht heeft: ‘where such an order is made it shall have effect
248
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as from the date therein specified but in no case shall an order have retrospective effect.’ Al
met al, hoewel de Business Promotion Act verscheidene instrumenten bevat om een einde te
maken aan onrechtmatige staatssteun, zijn zowel de reikwijdte als de gevolgen van deze instrumenten beperkt. De wet houdt geen expliciete regeling in voor gevallen waarin de Europese Commissie beslist dat staatssteun moet worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 4; evaluatie en conclusies
In geen van de landen die in het onderzoek zijn betrokken, met uitzondering van Zweden, is
er een algemene, expliciete wettelijke basis om bestuurlijke besluiten in te trekken of te vernietigen die een schending vormen van Europese regels over staatssteun. De algemene bepalingen over intrekking of vernietiging in het nationale recht van de lidstaten lijken in verschillende opzichten tekort te schieten. Sommige van die tekortkomingen kunnen worden verholpen door de nationale rechters, ten minste als een ad hoc oplossing, door de nationale regels
buiten toepassing te laten en dus voorrang te geven aan de vereisten van Europees gemeenschapsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor
-

verjaringstermijnen voor intrekking van een bestuursrechtelijk besluit;

-

verjaringstermijnen voor de terugvordering van geldbedragen;

-

een beginsel van nationaal recht dat verlangt dat gerechtvaardigde verwachtingen
moeten worden gehonoreerd;

-

gevallen waarin nationaal recht een bevoegdheid om steun terug te vorderen zou
aanmerken als een discretionaire bevoegdheid.

Andere tekortkomingen leveren meer moeilijkheden op. Bijvoorbeeld, als nationaal recht
voorschrijft dat rechtspersonen een verplichting hebben om financiële gegevens en bepaalde
andere documenten te bewaren gedurende (‘slechts’) zeven jaar, kan dit problemen veroorzaken in terugvorderingszaken.
Een ander voorbeeld is de situatie dat nationaal recht een intrekking eist voordat een besluit
tot terugvordering kan worden uitgevaardigd, maar het nationale recht niet de bevoegdheid
voor die intrekking toekent, of die bevoegdheid beperkt tot andere situaties dan gevallen van
terugvordering van onrechtmatige staatssteun. Het laatste lijkt het geval te zijn met art. 4:49
van de Awb. Er lijkt geen andere weg te zijn voor een nationale rechter dan hetzij te concluderen dat de bevoegdheid tot intrekking direct moet worden afgeleid uit de Europeesrechtelijke verplichting, hetzij een zodanige wettelijke bepaling zo te ‘interpreteren’ dat zij in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht.

Bijzondere aandachtspunten, als een wet inzake staatssteun wordt overwogen
Een wet inzake staatssteun zou obstakels in het nationale recht kunnen wegnemen die een
belemmering vormen voor de terugvordering van onrechtmatige staatssteun.
-

Een eerste opmerking moet echter zijn dat de nationale regelingen die wij hebben
onderzocht (de algemene wet van Malta; de specifieke regelingen in België) niet alle
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obstakels lijken weg te nemen. Een van de grootste tekortkomingen lijkt te zijn dat die
regelingen te weinig bepalingen bevatten voor gevallen waarin de Europese regels
(of de nationale regels) zijn geschonden, ondanks de nationale regelingen die dit
trachten te vermijden.
-

Zou een nationale wet (of nationale besluiten van andere aard) kunnen bepalen dat
staatssteun wordt verleend onder de voorwaarde dat de Commissie de steun goedkeurt? Artikel 88, derde lid, EG-Verdrag doet twijfels rijzen over de aanvaardbaarheid
van een dergelijke oplossing, omdat het bepaalt dat de betrokken lidstaat de voorgenomen steunmaatregelen niet tot uitvoering kan brengen voordat de procedure bij de
Commissie tot een eindbeslissing heeft geleid.

-

Zou het raadzaam zijn om (uitdrukkelijk of niet) de opvatting te aanvaarden dat elke
handeling – of deze privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk van aard is – die de Europese regels over staatssteun schendt nietig is? Voor zover het gaat om rechtshandelingen die op het burgerlijk recht zijn gebaseerd, neigen de nationale stelsels van
privaatrecht ertoe aan te nemen dat als zo’n handeling neerkomt op het verlenen van
onrechtmatige staatssteun de desbetreffende handeling hetzij nietig is, hetzij kan
worden vernietigd. Eigenlijk is de verklaring dat een handeling nietig is een plomp instrument. Regels die rechters de mogelijkheid geven de gevolgen van de nietigheid
te mitigeren (zoals in België en Nederland) lijken welkom.

-

Er zijn diverse verschillende regelingen over het claimen en berekenen van rente in
het Nederlandse recht. Art. 14, tweede lid, van Verordening (EG) 659/1999 bepaalt
dat de op grond van een terugvorderingsbeschikking terug te vorderen steun rente
omvat tegen een door de Commissie vastgesteld passend percentage. En het houdt
een methode voor de berekening van de rente in, waar het bepaalt: de rente is betaalbaar vanaf de datum waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun. Alhoewel
het niet zeker is dat een bepaling in het nationale recht noodzakelijk is, kan elke twijfel worden weggenomen door een bepaling in een nationale wet over staatssteun die
verklaart dat rente zal worden geclaimd door de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de terugvordering van de staatssteun, en dat de rente zal worden
berekend overeenkomstig de regels van het gemeenschapsrecht.

-

Een bepaling, inhoudende dat in gevallen waarin er sprake kan zijn van staatssteun
relevante documenten moeten worden bewaard tot de termijnen van art. 15 van Verordening (EG) 659/1999 zijn verstreken, kan voorkomen dat partijen zich beroepen
op kortere termijnen in het nationale recht.

Onze laatste opmerking, betreffende overwegingen om wel of niet een wet over staatssteun
te maken, gaat over de soort conflicten tussen nationaal recht en Europees gemeenschapsrecht die nationale rechters ‘gemakkelijk’ kunnen oplossen door nationale wettelijke bepalingen buiten toepassing te laten en voorrang te geven aan Europese regels. Er lijkt een grens
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te zijn aan wat rechters kunnen doen, om nationaal recht in overeenstemming te laten zijn
met Europees gemeenschapsrecht, bij het buiten toepassing laten van regels van nationaal
recht. De nationale wetgever zou een voortdurende afwijking tussen nationale wettelijke bepalingen en Europese regels niet moeten accepteren. Op een wat langere termijn zou een
zodanige afwijking kunnen worden bestempeld als het tekortschieten in het nakomen van een
krachtens het EG-Verdrag op de Staat rustende verplichting (cf. art. 226 EG-Verdrag).
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Bijlage 1
Overzicht van de belangrijkste geciteerde bepalingen
Verordening (EG) nr. 659/1999 (‘de procedurele verordening’)
Artikel 14
Terugvordering van steun
1.

Indien negatieve beschikkingen worden gegeven in gevallen van onrechtmatige steun beschikt
de Commissie dat de betrokken lidstaat alle nodige maatregelen dient te nemen om de steun van
de begunstigde terug te vorderen (‘terugvorderingsbeschikking’). De Commissie verlangt geen terugvordering van de steun indien zulks in strijd is met een algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht.

2.

De op grond van een terugvorderingsbeschikking terug te vorderen steun omvat rente tegen een
door de Commissie vastgesteld passend percentage. De rente is betaalbaar vanaf de datum
waarop de onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun.

3.

Onverminderd een beschikking van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
overeenkomstig artikel 185 van het Verdrag, dient terugvordering onverwijld en in overeenstemming met de nationaalrechtelijke procedures van de betrokken lidstaat te geschieden, voorzover
die procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de beschikking van de
Commissie toelaten. Daartoe nemen de betrokken lidstaten in geval van een procedure voor een
nationale rechtbank alle nodige maatregelen, met inbegrip van voorlopige maatregelen, waarover
zij binnen hun nationale rechtsstelsel beschikken om dit doel te bereiken, onverminderd de communautaire wetgeving.

De tekst van artikel 14 luidt in enkele van de andere officiële talen van de Gemeenschap als
volgt:
Article 14
Recovery of aid
1.

Where negative decisions are taken in cases of unlawful aid, the Commission shall decide that the
Member State concerned shall take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary
(hereinafter referred to as a `recovery decision©). The Commission shall not require recovery of the
aid if this would be contrary to a general principle of Community law.

2.

The aid to be recovered pursuant to a recovery decision shall include interest at an appropriate rate
fixed by the Commission. Interest shall be payable from the date on which the unlawful aid was at
the disposal of the beneficiary until the date of its recovery.

3.

Without prejudice to any order of the Court of Justice of the European Communities pursuant to
Article 185 of the Treaty, recovery shall be effected without delay and in accordance with the procedures under the national law of the Member State concerned, provided that they allow the immediate and effective execution of the Commission's decision. To this effect and in the event of a procedure before national courts, the Member States concerned shall take all necessary steps which
are available in their respective legal systems, including provisional measures, without prejudice to
Community law.
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Artikel 14
Rückforderung von Beihilfen
(1) In Negativentscheidungen hinsichtlich rechtswidriger Beihilfen entscheidet die Kommission, daß
der betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Beihilfe vom
Empfänger

zurückzufordern

(nachstehend

‘Rückforderungsentscheidung’

genannt).

Die

Kommission verlangt nicht die Rückforderung der Beihilfe, wenn dies gegen einen allgemeinen
Grundsatz des Gemeinschaftsrechts verstoßen würde.
(2) Die aufgrund einer Rückforderungsentscheidung zurückzufordernde Beihilfe umfaßt Zinsen, die
nach einem von der Kommission festgelegten angemessenen Satz berechnet werden. Die Zinsen
sind von dem Zeitpunkt, ab dem die rechtswidrige Beihilfe dem Empfänger zur Verfügung stand,
bis zu ihrer tatsächlichen Rückzahlung zahlbar.
(3) Unbeschadet einer Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften nach
Artikel 185 des Vertrags erfolgt die Rückforderung unverzüglich und nach den Verfahren des
betreffenden Mitgliedstaats, sofern hierdurch die sofortige und tatsächliche Vollstreckung der
Kommissionsentscheidung ermöglicht wird. Zu diesem Zweck unternehmen die betreffenden
Mitgliedstaaten

im

Fall

eines

Verfahrens

vor

nationalen

Gerichten

unbeschadet

des

Gemeinschaftsrechts alle in ihren jeweiligen Rechtsordnungen verfügbaren erforderlichen Schritte
einschließlich vorläufiger Maßnahmen.

Article 14
Récupération de l'aide
1.

En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'état membre
concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire
(ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de
l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.

2.

L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés
sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à
laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'. celle de sa récupération.

3.

Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en
application de l'article 185 du trait., la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'état membre concerné, pour autant que ces dernières
permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas
de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les
mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans
préjudice du droit communautaire.

Artikel 15
Verjaring
1.
2.

De bevoegdheden van de Commissie om steun terug te vorderen verjaren na een termijn van tien
jaar.
Deze termijn gaat in op de dag waarop de onrechtmatige steun als individuele steun of in het kader
van een steunregeling aan de begunstigde is verleend. Door elke maatregel van de Commissie of
een op haar verzoek optredende lidstaat ten aanzien van de onrechtmatige steun wordt de verjaring gestuit. Na elke stuiting begint de termijn van voren af aan te lopen. De verjaring wordt ge-
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3.

schorst, zolang over de beschikking van de Commissie een beroep aanhangig is bij het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Steun ten aanzien waarvan de verjaringstermijn is verstreken, wordt als bestaande steun beschouwd.

Duitsland

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), § 48
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein
Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat
(begünstigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4
zurückgenommen werden.

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare
Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit
der Begünstigte auf den Bestand der Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter
Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist
in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine
Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen
rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kan sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er
1.
2.

den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat;
den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvollständig waren;

3.

die Rechtwidrigheit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nich
kannte.

In den Fallen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit
zurückgenommen.

(3)

Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so
hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser
dadurch erleidet, daß er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen
unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden.
Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das
der

Betroffene

an

dem

Bestand

des

Verwaltungsaktes

hat.

Der

auszugleichende

Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines
Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobalt die Behörde den Betroffenen auf sie
hingewiesen hat.

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis; welche die Rücknahme eines rechtswidrigen
Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des
Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1.
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(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 3
zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurücknehmende Verwaltungsakt von einer
anderen Behörde erlassen worden ist.

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), § 49a
(1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen
worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits
erbrachte Leistungen zu

erstatten. Die zu erstattende Leistung is

durch schriftlichen

Verwaltungsakt festzusetzen.

(2) Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches

über die

Herausgabe einer

ungerechtfertigten

Bereicherung

entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Begünstigte nich berufen, soweit er
die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nich kannte, die zur Rücknahme, zum
Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben.

(3) (…)

(4) (…)

Abgabenordnung (AO), § 130
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.

(2) Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt
hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur dann zurückgenommen werden, wenn
1.

er von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen worden ist,

2.

er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden
ist,

3.

ihn der Begünstigte durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvöllstandig waren,

4.

seine Rechtswidrigkeit dem Begünstigten bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war.

(3) Erhält die Finanzbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen
begünstigenden Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres
seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Nr. 2.

(4) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach den
Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit zuständige Finanzbehörde; dies gilt auch dann, wenn
der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einen anderen Finanzbehörde erlassen worden ist; §
26 satz 2 bleibt unberührt.
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Frankrijk

Code général des collectivités territoriales (CGCT), artikel L. 1511-1-1°
L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.
Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à
une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission
européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois
à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office
par tout moyen.
Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des
condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.
Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté
européenne et de la mise en œuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89
dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent
leurs dispositifs d'aide aux entreprises.

Zweden
Lag om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
Regler om kommunala stödåtgärder
6 § Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av
Europeiska gemenskapernas kommission.

Upphävande av kommunala beslut
7 § Har Europeiska kommission genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska gemenskapernas
domstol funnit att en kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med artikel 87 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets
beslut att lämna stödet.
(…)

Wet inzake de toepassing van de mededingings- en staatssteunregels van de Europese Gemeenschappen
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Regels omtrent gemeentelijke steunmaatregelen
§ 6 Gemeenten en provincies zijn verplicht inlichtingen te verstrekken aan de regering of aan het door
de regering aangewezen orgaan omtrent alle vormen van steun die zij voornemens zijn te verlenen en
die voorwerp kunnen worden van een beoordeling door de Europese Commissie.

Vernietiging van gemeentelijk besluit
§ 7 Heeft de Europese Commissie door middel van een besluit dat formele rechtskracht heeft gekregen
vastgesteld dan wel heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geoordeeld dat een
gemeente of een provincie steun verleent die in strijd is met artikel 87 EG-Verdrag, dan kan de regering
het gemeentelijke of provinciale besluit om steun te verlenen vernietigen.

Malta
Business Promotion Act
’’26. No incentive or benefit contemplated by this Act shall be enjoyed by any qualifying company or
other beneficiary for any year or year of assessment if the President of Malta by order in writing declares
that the grant or acquisition or continued grant and acquisition of such incentive or benefit is or would be
against public policy (ordre public), and where such an order is made it shall have effect as from the
date therein specified but in no case shall an order have retrospective effect.’

“ 27. (1) Where a qualifying company or other beneficiary fails to comply or cause compliance with any
of the conditions attached to the grant of any incentive or benefit by the Corporation under this Act, the
Corporation may either revoke the incentive or benefit or by notice in writing require such company or
other beneficiary within thirty days of the receipt of such notice –
(c) to comply or cause compliance with such conditions;or
(d) to establish to the satisfaction of the Corporation that failure to comply or cause compliance with
such conditions was due to some cause beyond its control and that there are actual prospects of complying or causing compliance with such condition within such time as the Corporation may consider reasonable.”

“58.

(1) The functions of the Board shall be to

(j)

establish and update a comprehensive state aid inventory;

(k) review and assess existing state aid, and provide advice about their compatibility with
the principles contained in the relative European Union directives;

(l)

establish and implement appropriate rules of procedure and methodological systems
which lead to an effective state aid monitoring and reporting system;

(m) provide expert opinions, positions and proposals for the formulation and implementation of state aid policy;

(n) prepare an annual report on state aid in Malta, on the basis of the established methodology
used in the European Union;

(o) assist in the identification and implementation of appropriate capacity building concerning
state aids;
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(p) act as the pertinent body concerning state aid in Malta; and
(q) exercise such other functions and duties as may be prescribed.”
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Bijlage 2

Samenstelling van de begeleidingscommissie

prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven (voorzitter), Universiteit van Utrecht
mr.dr. A.J. Bok, Radboud Universiteit
mr. P.P. Reimer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mw. mr. S.C. de Rijk, Ministerie van Financiën
mw. mr.drs. C.S. Valkenburg, Ministerie van Justitie
mw. mr. Y. Visser, Ministerie van Justitie - WODC
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