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Het nieuwe Altmark-pakket vastgesteld door
de Commissie

Prof. dr. L. Hancher en prof. mr. W. Sauter*

Inleiding

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie de
drie belangrijkste elementen van het nieuwe Altmark-
pakket aangenomen ten aanzien van de toepassing van
de uitzondering voor diensten van algemeen economisch
belang (DAEB) onder de staatssteunregels. Dit betreft
het Besluit, de Kaderregeling en de Mededeling ter
zake.1 De bijbehorende de minimis Verordening wordt
naar verluidt na een verdere consultatie van een maand
in april 2012 vastgesteld (hierop wordt in dit kader niet
verder ingegaan).2

* L. Hancher is verbonden aan het Tilburg Centre for Law and Economics
(TILEC) en tevens werkzaam bij Allen & Overy. W. Sauter is verbonden
aan het Tilburg Centre for Law and Economics (TILEC) en tevens werk-
zaam bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze bijdrage is geschreven op
persoonlijke titel.

1. Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toe-
passing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor
de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van dien-
sten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, Pb. EU
2012, L7/3; Mededeling van de Commissie - EU-kaderregeling inzake
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, Pb.
EU 2012, C8/15; Mededeling van de Commissie betreffende de toepas-
sing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrich-
ten van diensten van algemeen economisch belang verleende compen-
satie, Pb. EU 2012, C8/4.

2. De belangrijkste voorziene wijziging is als volgt: oorspronkelijk zag het
voorstel voor de Verordening op steun verleend door lokale overheden
van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners, voor niet meer dan
€ 150.000 per jaar, en aan ondernemingen met een omzet van minder
dan € 5 miljoen. Het nieuwe voorstel is sterk vereenvoudigd en kent
alleen nog een steunlimiet van € 500.000 over een periode van drie
jaar.

Compensatie voor DAEB die voldoet aan de regels van
het Altmark-pakket valt onder de uitzondering van arti-
kel 106 lid 2 VWEU en is daarmee steun die verenigbaar
is met de interne markt op grond van artikel 108 lid 3
VWEU. Zoals de naam al aangeeft, is het Altmark-pak-
ket een codificatie en uitwerking van de rechtspraak van
het Hof van Justitie, in het bijzonder het Altmark-arrest
uit 2003.3 Het oorspronkelijke Altmark-pakket dateerde
uit 2005 en in september 2011 deed de Commissie voor-
stellen voor de herziening van het Altmark-pakket die in
het decembernummer 2011 van dit blad werden bespro-
ken.4 Het nieuwe pakket is in werking getreden op
31 januari 2012.
De huidige signalering beperkt zich tot een kort over-
zicht van (1) de veranderingen ten opzichte van het eer-
ste pakket uit 2005, en (2) van de verschillen tussen het
concept in september 2011 en de definitieve versie die in
december 2011 werd vastgesteld. Op het onderwerp
aanbesteding wordt iets dieper ingegaan.

De verschillen tussen Altmark-
pakket I en II

De verschillen tussen Altmark-pakket I en II komen aan
de orde in het bovengenoemde eerder in dit blad gepu-

3. HvJ EG 24 juli 2003, zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regie-
rungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH,
Jur. 2003, p. I-7747. Als aan de voorwaarden die het Hof van Justitie
stelde in Altmark wordt voldaan is geen sprake van steun; in het Alt-
mark-pakket gaat het om verenigbare steun.

4. W. Sauter, ‘De herziening van het Altmark-pakket. Nieuwe regels voor
staatssteun en diensten van algemeen economisch belang’, M&M
2011/6, p. 224. Daarin ook verwijzingen naar eerdere literatuur.
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bliceerd artikel en komen hier dan ook slechts relatief
beknopt aan bod.

De Vrijstellingsbeschikking
De oude Vrijstellingsbeschikking 2005/842/EG van de
Commissie bepaalde onder welke voorwaarden compen-
satie aan ondernemingen belast met een DAEB verenig-
baar is met de staatssteunregels en derhalve niet hoefde
te worden aangemeld bij de Commissie.5 De vrijstelling
was van toepassing op jaarlijkse compensatiebedragen
die de € 30 miljoen euro niet overschreden, mits de
omzet van de onderneming (of een onderdeel van de
gemeente die de taak uitvoert) die belast is met de
DAEB onder de € 100 miljoen per jaar bleef. Compen-
satie voor ziekenhuizen en sociale woningbouw hoefde
evenmin te worden aangemeld, ongeacht de omvang van
de financiering. Ook compensatiebetalingen voor mari-
tiem transport en luchtvervoer naar kleine eilanden
(minder dan 300.000 passagiers per jaar), steun aan klei-
ne luchthavens (minder dan 1.000.000 passagiers per
jaar en havens (minder dan 300.000 passagiers per jaar),
werden vrijgesteld van aanmelding.
Het algemene omzetcriterium is in het nieuwe Vrijstel-
lingsbesluit verlaagd naar € 15 miljoen en tegelijkertijd
is de vrijstelling waarop geen omzetcriterium van toe-
passing is verruimd met name voor de gezondheidszorg
in het algemeen en diensten die voldoen aan sociale
behoeften (in plaats van alleen ziekenhuizen respectieve-
lijk sociale huisvesting).
Wel moest de bekostiging voldoen aan een aantal voor-
waarden. De onderneming diende door middel van een
besluit met de DAEB belast te worden. Dit besluit
moest bepalingen bevatten aangaande:
- de aard en duur van de openbare dienstverplichting;
- de belaste onderneming en het betrokken grondge-

bied;
- de eventuele toekenning van exclusieve of bijzondere

rechten aan deze onderneming;
- de parameters voor de berekening en controle van de

omvang van compensatie;
- de maatregelen ter terugbetaling van eventuele over-

compensatie.

Deze eisen blijven ongewijzigd onder het nieuwe
Besluit. De compensatie voor een DAEB moest en moet
een redelijke winstmarge bevatten. Dit laatste begrip
was eerder niet verder uitgewerkt en er bestonden geen
handvatten voor hoe dit moest worden geduid. In het
nieuwe Besluit wordt dit begrip wel verder omschreven
(het rendement op kapitaal, rekening houdend met de
omvang van het risico) en uitvoerig uitgewerkt (op basis
van de relevante swaprente en een opslag). De eis dat
desbetreffende kosten, inkomen en winst jaarlijks bere-
kend worden, blijft van kracht. Het was ten slotte moge-
lijk om overcompensatie van tot 10 procent (20 procent

5. Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de
toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in
de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste
ondernemingen wordt toegekend, Pb. EU 2005, L 312/67.

voor sociale huisvesting) over te hevelen tot het volgen-
de jaar. Dit blijft het geval – zonder evenwel de verrui-
ming voor sociale huisvesting.

De Kaderregeling
De nieuwe Kaderregeling betreft de ‘grotere’ publieke
diensten, die niet onder voornoemde groepsvrijstelling
in het Besluit vallen.6 Hierbij moet met name gedacht
worden aan de nutsbedrijven (de sociale sector valt
immers onder het Besluit). Steun aan deze diensten zal
wel moeten worden aangemeld maar kan, als wordt vol-
daan aan de voorwaarden van de Kaderregeling, vallen
onder de uitzondering van artikel 106 lid 2 VWEU
(steun aan diensten van algemeen economisch belang).
De wijze van berekenen van de relevante kosten en
opbrengsten ten behoeve van het vaststellen van de
compensatie is in grote lijnen dezelfde als die op basis
van het Besluit.
Overcompensatie die niet noodzakelijk is voor het ver-
richten van de DAEB moet ook hier worden terugbe-
taald. De overcompensatie wordt echter vastgesteld op
basis van de gehele looptijd van het contract en een
hoger dan verwachte efficiëntiewinst mag worden
behouden (in de oude Kaderregeling was sprake
van 10% per jaar voor een maximumperiode van vier
jaar). Het wekt dan ook geen verbazing dat een nieuwe
toelichting op het gebruik van doelmatigheidsprikkels is
toegevoegd. Frappant is daarbij evenwel de aanmaning
dat het behalen van efficiëntiewinsten niet ten koste mag
gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Evenals tot
dusver kunnen aan een positief besluit van de Commis-
sie voorwaarden worden verbonden.

De verschillen ten aanzien van
het voorstel

Het Besluit
Deze groepsvrijstelling bevat weinig belangrijke wijzi-
gingen ten aanzien van het voorstel, hoewel ook kleine
verschillen in de gebezigde bewoordingen in de praktijk
relevant kunnen blijken te zijn. De considerans is op een
aantal punten uitgewerkt: bijvoorbeeld in punt 10 wordt
de rol van multinationale aanbieders in belangrijke sec-
toren van de interne markt aangegrepen om de verlaging
van de de minimis drempel van € 30 naar € 15 miljoen te
motiveren en wordt de motivering van de uitzondering
voor de zorg en sociale dienstverlening verder uitge-
schreven. Ook is een alinea over de berekening van de in
aanmerking te nemen nettokosten toegevoegd en wordt
het begrip redelijke winst verder uitgewerkt. Wat betreft
de werking van het Besluit geldt dat steunregelingen die
voldeden aan het Besluit uit 2005 nog eens twee jaar (in
plaats van een jaar) vrijgesteld blijven.
In artikel 3 lid 1 sub c ten aanzien van activiteiten die
voorzien in sociale behoeften geldt niet meer dat deze

6. Hierboven, noot 1.
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essentieel dienen te zijn noch dat de betrokken onderne-
mingen zich moeten beperken tot deze activiteiten.
In artikel 5 is een tweede lid toegevoegd dat ingaat op de
berekening van nettokosten als verschil tussen kosten en
inkomsten, in het bijzonder met als mogelijkheid om het
verschil tussen de kosten van de onderneming zonder
openbare dienstverplichting te vergelijken met de kosten
van dezelfde onderneming met openbare dienstverplich-
ting. Artikel 5 lid 4 bepaalt verder dat eventuele ongere-
lateerde inkomsten uit bijzondere of exclusieve rechten
die betrekking hebben op andere activiteiten dan de
DAEB in kwestie maar een hogere dan redelijke winst of
andere door de staat toegekende voordelen opleveren
moeten worden meegewogen.
Artikel 7 bevat ten slotte een nieuwe transparantiever-
plichting ten aanzien van het besluit waarmee een
onderneming met een DAEB wordt belast dat ten min-
ste de gegevens uit artikel 4 bevat (de inhoud en duur
van de verplichting, de identiteit van de onderneming,
de eventuele bijzondere en exclusieve rechten alsmede
de gegevens met betrekking tot (over)compensatie).

De Kaderregeling
Dit is de regeling die wordt toegepast op individuele
gevallen die niet in aanmerking komen voor de groeps-
vrijstelling. Hierin wordt nu in randnummer 14 de eer-
dere stelling van de Commissie dat diensten die op een
bevredigende wijze (kunnen – dus ook potentieel) wor-
den verricht op markconforme wijze niet het voorwerp
kunnen worden van een DAEB als volgt afgezwakt:

‘Ten aanzien van de vraag of een dienst door de
markt kan worden geleverd, blijft de beoordeling
door de Commissie beperkt tot het nagaan of aan de
definitie van de lidstaat een kennelijke beoordelings-
fout ten grondslag ligt, tenzij bepalingen in de Unie-
wetgeving een strengere norm bevatten.’

De vraag is nu wat in dit verband als een kennelijke
beoordelingsfout geldt, bijvoorbeeld in een geval waar al
marktconforme levering bestaat. Zie hieronder de
bespreking van de Mededeling ten aanzien van hetzelfde
onderwerp.
Randnummer 23 benadrukt nu de mogelijkheid om een
beroep te doen op sectorale toezichthouders ‘of andere
van de onderneming onafhankelijke entiteiten’ bij de
toetsing van het compensatiebedrag (gemaximeerd op
nettokosten plus een redelijke winst). Randnummer 31
bevat een aanvulling voor het toerekenen van kosten,
waar marktprijzen niet beschikbaar zijn voor het bepalen
van de bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten. Ver-
dwenen is de expliciete aanmaning dat de kosten voor
andere activiteiten onder geen voorwaarde aan de
DAEB mogen worden toegerekend.
Ten aanzien van bijzondere en exclusieve rechten die
geen betrekking hebben op de DAEB in kwestie dient
de redelijke winst ex ante berekend te worden in het
licht van de mate van risico die de onderneming loopt.
Ten aanzien van de voorwaarden die nodig zijn om een
negatieve beïnvloeding van het handelsverkeer te voor-

komen is de tekst het sterkst gewijzigd. De verstorende
effecten van netwerken van DAEB worden niet
genoemd, maar nu wel de mogelijkheid voor de Com-
missie om van de lidstaten voorwaarden te eisen of toe-
zeggingen te verlangen. Zo staat in randnummer 56:

‘De Commissie kan dus, weliswaar met alle respect
voor de ruime beoordelingsruimte van de lidstaat om
de dienst van algemeen economisch belang te
omschrijven, aanpassingen verlangen, bijvoorbeeld
bij de toewijzing van de steun, wanneer zij redelijker-
wijs kan aantonen dat het mogelijk is dezelfde dienst
van algemeen economisch belang te verrichten tegen
voor de gebruikers gelijkwaardige prijsvoorwaarden,
op minder verstorende wijze en tegen een lagere kost-
prijs voor de Staat.’

De eerdere opsomming van specifieke voorwaarden is
vervallen. Ten slotte zijn de eisen die worden gesteld
aan de verslaglegging en evaluatie toegevoegd.

De Mededeling
Ook in randnummer 48 van de Mededeling wordt nu
benadrukt dat de vraag of de betreffende dienst markt-
conform kan worden verricht slechts door de Commissie
wordt getoetst aan de maatstaf of de lidstaat een kenne-
lijke fout heeft gemaakt. In plaats van dat het niet moge-
lijk zou zijn om in een dergelijk geval een onderneming
met een DAEB te belasten staat er nu dat dit niet pas-
send zou zijn. Een en ander kan in samenhang worden
gelezen met het (ongewijzigde) randnummer 12 waar
staat ‘(W)at vandaag geen marktactiviteit is kan het in de
toekomst wel worden en omgekeerd’. Een scherpere
toets is echter van toepassing waar de Unie specifieke
regels heeft uitgevaardigd. Waar de lat nu precies ligt, is
hiermee niet veel duidelijker geworden.
In randnummer 37 van de Mededeling wordt nu verder
ingegaan op het effect op de tussenstaatse handel, in het
bijzonder waar concurrerende markten bestaan en een
onderneming met een DAEB wordt belast zonder dat
sprake is geweest van een openbare aanbesteding. Dit
kan leiden tot een verstorend effect. Verderop in punt
50 wordt nu expliciet gemaakt dat diensten om als
DAEB te worden aangemerkt gericht moeten zijn op
burgers of in het belang moeten zijn van de samenleving
als geheel. In punt 51 wordt gespecificeerd dat het eer-
ste Altmark-criterium vereist dat de onderneming een
openbaredienstverplichting moet uitvoeren: de verplich-
ting staat dus centraal.

Aanbesteding
De belangrijkste aanvulling heeft ten slotte betrekking
op randnummers 63 tot en met 68 van de Mededeling
die veel dieper ingaan op de toewijzing van de DAEB
via een openbare aanbestedingsprocedure conform het
vierde Altmark-criterium. Zoals al wel in het concept
stond, sluit een openbare aanbestedingsprocedure het
bestaan van staatssteun alleen uit wanneer daarmee de
kandidaat wordt geselecteerd die deze diensten tegen de
laagste kosten voor de gemeenschap kan leveren. Het
gaat het bereik van deze bijdrage voorbij om hier uitge-
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breid op in te gaan maar de definitieve versie van de
Mededeling doet dat wel en behandelt de verschillende
typen aanbestedingsprocedure (openbaar en niet-open-
baar) en gunningcriteria (laagste prijs en economisch
meest gunstige offerte) alsmede de wenselijkheid van
een terugvorderingmechanisme. De Mededeling
beperkt zich echter voornamelijk tot de procedurele vra-
gen: wanneer valt het toekennen van compensatie onder
het staatssteunregime van de EU?
De Kaderregeling behandelt ook aanbestedingsvraag-
stukken maar in de context van de beoordeling of steun
verenigbaar is met de interne markt op basis van arti-
kel 106 lid 2 VWEU. Randnummer 19 is onveranderd
ten opzichte van het voorstel en stelt dat steun alleen
verenigbaar zal worden geacht met artikel 106 lid 2
VWEU indien ‘het verantwoordelijke overheidsorgaan
bij het opdragen van de dienstverrichting aan de betrok-
ken onderneming de Unieregels op het gebied van over-
heidsopdrachten in acht heeft genomen of toezegt deze
in acht te zullen nemen.’ Dit omvat mede de zogenoem-
de aanbestedingsbeginselen die worden afgeleid uit de
Verdragsregels over vrij verkeer – gelijke behandeling,
transparantie en non-discriminatie.
Deze regels, die voornamelijk betrekking hebben op het
adverteren van de betreffende inkoop en de methode om
passende kandidaten te selecteren, zien op bepaalde con-
tracten zoals concessies die op dit moment buiten de
reikwijdte van de specifieke aanbestedingsregels vallen
evenals contracten die een waarde hebben welke bene-
den de drempelwaarde van die wetgeving valt.7 De
Kaderregeling stelt verder (eveneens in randnr. 19) dat
steun die in strijd met deze regels of beginselen is ver-
strekt geacht wordt in strijd te zijn met de laatste zin
van artikel 106 lid 2 VWEU – dat wil zeggen dat deze de
ontwikkeling van de tussenstaatse handel negatief beïn-
vloedt in een mate die strijdig is met het belang van de
EU. Tot dusver bestaat er echter nog maar weinig juris-
prudentie op dit punt.
In zaak T-17/02 Olsen heeft het Gerecht bepaald dat
louter het verzuim om een competitieve aanbestedings-
procedure in acht te nemen niet voldoende is om te
bepalen dat het toekennen van een concessie voor het
verrichten van zekere DAEB in strijd is met artikel 107
VWEU.8 In eerdere zaken over de toepassing van arti-
kel 106 lid 2 VWEU in de context van vrij verkeer heb-
ben de Europese rechters bepaald dat de bewijslast met
betrekking tot de laatste zinsnede van artikel 106
VWEU op de Commissie rust. Derhalve kan het ver-
zuim om een competitieve aanbesteding te houden niet
automatisch een inbreuk betekenen. De omstandighe-
den van het individuele geval moeten in overweging
genomen worden. Dit wordt in feite ook bevestigd door
randnummers 49 en 56 van de Kaderregeling. Het is
jammer dat de door de Commissie voorgestelde herzie-
ning van de aanbestedingsregels uit 2004 – een onder-

7. Interpretatieve mededeling van de Commissie over de Gemeenschaps-
wetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet
of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten
vallen, Pb. EG 2006, C179/2.

8. GvEA 15 juni 2001, Fred Olsen SA/Commissie, Jur. 2005, p. II-2013.

werp dat de reikwijdte van deze bijdrage te buiten gaat –
niet, zoals oorspronkelijk wel beoogd werd, in samen-
hang met de DAEB-herziening heeft plaatsgevonden.

Conclusie

Het nieuwe Altmark-pakket beoogt om meer flexibiliteit
te combineren met rechtszekerheid, twee uiteenlopende
doelstellingen die soms tegenstrijdig kunnen zijn. Ten
aanzien van de mogelijkheid in de Kaderregeling om
met meerjarige berekeningen voor compensatie te wer-
ken is de flexibiliteit voor lidstaten inderdaad toegeno-
men. Is de rechtszekerheid dan toegenomen met betrek-
king tot de berekening van passende compensatie
zelf – kosten plus een redelijke winst? En betekent dit
dat de Commissie op de kosten, dus de input, controle
kan uitoefenen en niet op de productie, dus de output?
In de staatssteuncontrole in het algemeen is een systeem
dat uit drie trappen bestaat gemeengoed: (1) vrijstelling
van aanmelding voor bepaalde soorten steun, zoals nu in
het Besluit; (2) een gestandaardiseerde beoordeling voor
kleinere steunbedragen; en (3) een volledige beoordeling
voor grotere bedragen.
Het nieuwe Besluit en de Kaderregeling volgen dit sys-
teem maar ten dele. Het Besluit is geen onvoorwaarde-
lijke groepsvrijstelling voor steun beneden de drempel-
waarden of steun voor sommige sectoren. Er moet
immers aan aanvullende voorwaarden worden voldaan.
De Kaderregeling lijkt een mogelijkheid te openen voor
een gestandaardiseerde beoordeling als aan alle relevante
voorwaarden wordt voldaan, zoals met betrekking tot de
looptijd van de steun, de toepassing van de netto-ver-
mijdbare-kosten-methode, de toepassing van openbare
aanbestedingsbeginselen enzovoort. Als de lidstaten van
deze voorwaarden willen afwijken dan zullen zij hun
compensatie in meer detail moeten verantwoorden en
behoudt de Commissie zich in de Kaderregeling boven-
dien de mogelijkheid voor om aanvullende voorwaarden
te stellen bij de goedkeuring van de betreffende maatre-
gel. Niettemin is het nieuwe Altmark-pakket in een aan-
tal opzichten – zoals de nadruk op de mogelijke rol van
openbare aanbesteding en doelmatigheid, en een poging
tot verduidelijking op tal van punten – een verbetering.
Maar het is de praktijk die zal uitwijzen of de Commis-
sie in haar streven tot verduidelijking en stroomlijning
van haar DAEB-beleid is geslaagd.
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