
 

 

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid  

 

Universiteit Gent  
 

 

Academiejaar 2013-2014  
 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE STAATSSTEUNREGELS OP SUBSIDIES 

VOOR NATUURVERENIGINGEN IN HET VLAAMS GEWEST 

 

 

 

 

 

Masterproef van de opleiding 

 

‘Master in de rechten’ 
 

Ingediend door  

 

Jole Carlé 
 

(studentennr.: 00703178) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. dr. An Cliquet 

Commissaris: Laurie Braet 

 

 

 

 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

WOORD VOORAF 

 

 

De auteur wil graag een aantal mensen bedanken zonder wiens hulp en steun deze 

verhandeling niet tot een goed einde gebracht zou kunnen zijn. 

 

Om te beginnen, mijn ouders. Mijn mama, voor het luisterend oor en de liters 

deugddoende en hartverwarmende soep – niet alleen dit jaar maar sinds het begin van 

mijn studies. Mijn papa, voor de kritische kijk op de dingen en de onvergetelijke reis 

naar New York die me ongetwijfeld de nodige power heeft gegeven voor de laatste 

loodjes. Mijn zus Hanne, voor de plus est en vous-mentaliteit. Tom, voor het eeuwige 

positivisme en alle (kleine en minder kleine) opofferingen tijdens het schrijven van 

deze verhandeling. René, voor de spitsvondige en bemoedigende berichtjes. Mijn 

proeflezers, nogmaals mijn ouders, René, Anne en Greet. Bedankt. 

 

Bijzondere dank gaat naar professor An Cliquet voor de flexibiliteit, de begeleiding 

en het aanstekelijk enthousiasme omtrent het milieurecht. Hetzelfde geldt voor Laurie 

Braet om me dit interessante onderwerp aan te reiken en voor de leerrijke babbels, al 

dan niet studie-gerelateerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

INHOUDSTAFEL 

 

WOORD VOORAF ........................................................................................................... III 

INHOUDSTAFEL ............................................................................................................ IV 

INLEIDEND DEEL ............................................................................................................. 1 

1. Probleemschets ...................................................................................................... 1 

2. Onderzoeksdoel en –vragen ................................................................................... 3 

3. Methodologie en opbouw van het onderzoek ........................................................ 4 

DEEL I: ACHTERGRONDSCHETS ...................................................................................... 6 

I.1. Belangrijkste ontwikkelingen in Duitsland, Nederland en het Vlaams Gewest .. 6 

I.1.1. Duitsland ....................................................................................................... 6 

I.1.2. Nederland...................................................................................................... 7 

I.1.3. Vlaams Gewest ............................................................................................. 8 

I.2. Overzicht betrokken actoren ................................................................................ 9 

DEEL II: HET VLAAMSE NATUURBELEID EN HET SUBSIDIEBELEID INZAKE 

NATUURBEHEER ............................................................................................................ 11 

II.1. Het natuurbeleid ............................................................................................... 11 

II.1.1. Inleiding .................................................................................................... 11 

II.1.2. Gebiedsgericht beleid ................................................................................ 11 

II.1.3 Horizontale maatregelen ............................................................................ 12 

II.1.4. Maatregelen gericht op biotoopbescherming ............................................ 13 

II.1.5. Soortgericht beleid .................................................................................... 13 

II.1.6. Doelgroepenbeleid .................................................................................... 13 

II.2. Het subsidiebeleid inzake natuurbeheer ........................................................... 14 

II.2.1. Inleiding .................................................................................................... 14 

II.2.2. Verwevenheid aankoop- en beheersubsidieregeling ................................. 14 

II.2.3. Aankoopsubsidieregeling .......................................................................... 15 

II.2.3.1. Doel .................................................................................................... 15 

II.2.3.2. Begunstigden ...................................................................................... 15 

II.2.3.3. Aanvraag ............................................................................................ 16 

II.2.3.4. Specifieke vereisten............................................................................ 16 

II.2.3.5. Budget ................................................................................................ 17 

II.2.3.6. Subsidiebedrag ................................................................................... 17 

II.2.3.7. Cumulatie met andere subsidies ......................................................... 17 

II.2.3.8. Controle .............................................................................................. 18 

II.2.3.9. Duur subsidiemaatregel ...................................................................... 18 



 V 

II.2.4. Beheersubsidieregeling ............................................................................. 18 

II.2.4.1. Doel .................................................................................................... 18 

II.2.4.2. Begunstigden ...................................................................................... 18 

II.2.4.3. Aanvraag ............................................................................................ 19 

II.2.4.4. Budget ................................................................................................ 19 

II.2.4.5. Subsidiebedrag ................................................................................... 19 

II.2.4.6. Cumulatie met andere subsidies ......................................................... 20 

II.2.4.7. Controle .............................................................................................. 21 

II.2.4.8. Duur subsidiemaatregel ...................................................................... 21 

DEEL III: HET EUROPESE VERBOD OP STAATSSTEUN .................................................... 22 

III.1. Het verbod op staatssteun ............................................................................... 22 

III.1.1. Inleiding ................................................................................................... 22 

III.1.2. Kwalificatie als “onderneming”: conditio sine qua non voor toepassing 

staatssteunverbod ................................................................................................. 22 

III.1.3. Voorwaarden voor kwalificatie als staatssteun ........................................ 23 

III.1.3.1. Steun afkomstig van Staat of met staatsmiddelen bekostigd ............ 23 

III.1.3.2. Steun kent voordeel toe aan bepaalde onderneming ......................... 24 

III.1.3.3. Steun heeft selectief karakter ............................................................ 24 

III.1.3.4. Steun houdt actuele of potentiële vervalsing mededinging in .......... 25 

III.1.3.5. Steun heeft negatieve invloed op handelsverkeer tussen lidstaten ... 27 

III.1.4. Gevolgen van kwalificatie als staatssteun ................................................ 27 

III.2. Geen bevoorrecht statuut voor operatoren die diensten van algemeen 

economisch belang uitoefenen ................................................................................. 28 

III.2.1. Toelichting bij begrip “diensten van algemeen economisch belang” ...... 28 

III.2.2. Toepasselijkheid staatssteunverbod op operatoren die diensten van 

algemeen economisch belang leveren .................................................................. 29 

III.3. Het arrest Altmark: compensatiesteun die geen staatssteun is ....................... 29 

III.3.1. Inleiding ................................................................................................... 29 

III.3.2. Het arrest Altmark: aanleiding en kernpunten ......................................... 30 

III.3.3. Voorwaarden voor kwalificatie als compensatiesteun ............................. 30 

III.3.3.1. Daadwerkelijk belast met uitvoering openbare dienst ...................... 31 

III.3.3.2. Vooraf vastgestelde en transparante parameters voor berekenen 

compensatiesteun ............................................................................................. 31 

III.3.3.3. Geplafonneerde compensatiesteun.................................................... 31 

III.3.3.4. Keuze onderneming via openbare aanbestedingsprocedure of 

toepassing “benchmarking” methode .............................................................. 32 

III.3.4. Gevolgen van kwalificatie als compensatiesteun .................................... 32 



 VI 

III.3.5. Kritiek op arrest Altmark ......................................................................... 32 

III.4. Wetgevingspakketten Europese Commissie: compensatiesteun verenigbaar 

met werking interne markt ....................................................................................... 33 

III.4.1. Inleiding ................................................................................................... 33 

III.4.2. Wetgevingspakket Monti-Kroes .............................................................. 33 

III.4.2.1. Compensatiesteun ex ante verenigbaar op basis van DAEB-

beschikking ...................................................................................................... 34 

III.4.2.1.1. Toepassingsgebied ..................................................................... 34 

III.4.2.1.2. Toepassingsvoorwaarden ........................................................... 34 

III.4.2.1.2.1. Officiële mandatering ......................................................... 34 

III.4.2.1.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun ..................................... 35 

III.4.2.1.2.3. Controle op overcompensatie ............................................. 35 

III.4.2.2. Compensatiesteun ex post verenigbaar op basis van DAEB-

kaderregeling.................................................................................................... 35 

III.4.2.2.1. Toepassingsgebied ..................................................................... 35 

III.4.2.2.2. Toepassingsvoorwaarden ........................................................... 35 

III.4.3. Wetgevingspakket Almunia ..................................................................... 36 

III.4.3.1. Compensatiesteun ex ante verenigbaar op basis van DAEB-besluit 36 

III.4.3.2. Compensatiesteun ex post verenigbaar op basis van DAEB-

kaderregeling.................................................................................................... 37 

III.4.3.3. De-minimis: geen ongunstige beïnvloeding handelsverkeer tussen 

lidstaten ............................................................................................................ 37 

III.5. Algemene Groepsvrijstellingsverordening Europese Commissie: categorieke 

vrijstelling van verbod op staatssteun ...................................................................... 38 

III.5.1. Inleiding ................................................................................................... 38 

III.5.2. Algemene Groepsvrijstellingsverordening............................................... 38 

III.5.3. Herziening Algemene Groepsvrijstellingsverordening ............................ 39 

DEEL IV: CASE-STUDIES: HET SUBSIDIEBELEID INZAKE NATUURBEHEER IN DUITSLAND, 

NEDERLAND EN VLAANDEREN GETOETST AAN HET VERBOD OP STAATSSTEUN ............ 40 

IV.1. Is de natuurbeheerder een marktspeler? ......................................................... 40 

IV.1.1. Kwalificatie Europese Commissie ........................................................... 40 

IV.1.1.1. Duitsland ........................................................................................... 40 

IV.1.1.2. Nederland .......................................................................................... 41 

IV.1.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie .................... 42 

IV.1.3. Vlaams Gewest? ...................................................................................... 43 

IV.2. Zijn de voorwaarden voor de kwalificatie als staatssteun vervuld? ............... 43 

IV.2.1. Beslissingen Europese Commissie .......................................................... 43 



 VII 

IV.2.1.1. Duitsland ........................................................................................... 43 

IV.2.1.1.1. Steunmaatregelen afkomstig van Staat en met staatsmiddelen 

bekostigd ...................................................................................................... 43 

IV.2.1.1.2. Steunmaatregelen betekenen voordeel voor natuurbeheerders .. 44 

IV.2.1.1.3. Steunmaatregelen hebben selectief karakter .............................. 44 

IV.2.1.1.4. Steunmaatregelen zijn vervalsing mededinging en hebben 

negatieve impact op interstatelijk handelsverkeer ....................................... 45 

IV.2.1.2. Nederland .......................................................................................... 45 

IV.2.1.2.1. Subsidie afkomstig van Staat en met staatsmiddelen bekostigd 45 

IV.2.1.2.2. Subsidie betekent voordeel voor natuurbeheerders ................... 45 

IV.2.1.2.3. Subsidie heeft selectief karakter ................................................ 46 

IV.2.1.2.4. Subsidie is vervalsing mededinging en heeft negatieve impact op 

interstatelijk handelsverkeer ........................................................................ 46 

IV.2.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie .................... 47 

IV.2.3. Vlaams Gewest? ...................................................................................... 47 

IV.2.3.1. Subsidies afkomstig van Staat en met staatsmiddelen bekostigd ..... 47 

IV.2.3.2. Subsidies betekenen voordeel voor terreinbeherende verenigingen of 

beheerders erkende natuurreservaten ............................................................... 47 

IV.2.3.3. Subsidies hebben selectief karakter .................................................. 48 

IV.2.3.4. Subsidies zijn vervalsing mededinging en hebben negatieve impact 

op interstatelijk handelsverkeer ....................................................................... 48 

IV.3. Oefent de natuurbeheerder een dienst van algemeen economisch belang uit?

.................................................................................................................................. 49 

IV.3.1. Beslissingen Europese Commissie .......................................................... 49 

IV.3.1.1. Duitsland ........................................................................................... 49 

IV.3.1.2. Nederland .......................................................................................... 49 

IV.3.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie .................... 50 

IV.3.3. Vlaams Gewest? ...................................................................................... 50 

IV.4. Ontvangt de natuurbeheerder compensatiesteun in de zin van het arrest 

Altmark? ................................................................................................................... 50 

IV.4.1. Beslissingen Europese Commissie .......................................................... 50 

IV.4.1.1. Duitsland ........................................................................................... 50 

IV.4.1.2. Nederland .......................................................................................... 51 

IV.4.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie .................... 52 

IV.4.3. Vlaams Gewest? ...................................................................................... 52 

IV.5. Is de compensatiesteun verenigbaar op grond van de wetgevingspakketten 

van de Europese Commissie? .................................................................................. 53 



 VIII 

IV.5.1. Beslissingen Europese Commissie .......................................................... 54 

IV.5.1.1. Duitsland ........................................................................................... 54 

IV.5.1.1.1. Toepassingsgebied ..................................................................... 54 

IV.5.1.1.2. Toepassingsvoorwaarden ........................................................... 54 

IV.5.1.1.2.1. Officiële mandatering.......................................................... 54 

IV.5.1.1.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun...................................... 55 

IV.5.1.1.2.3. Controle op overcompensatie ............................................. 55 

IV.5.1.2. Nederland .......................................................................................... 55 

IV.5.1.2.1. Toepassingsgebied ..................................................................... 55 

IV.5.1.2.2. Toepassingsvoorwaarden ........................................................... 55 

IV.5.1.2.2.1. Officiële mandatering.......................................................... 55 

IV.5.1.2.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun...................................... 56 

IV.5.1.2.2.3. Controle op overcompensatie ............................................. 56 

IV.5.2. Vlaams Gewest? ...................................................................................... 56 

IV.5.2.1. Toepassingsgebied ............................................................................ 56 

IV.5.2.2. Toepassingsvoorwaarden .................................................................. 58 

IV.5.2.2.1. Officiële mandatering ................................................................ 58 

IV.5.2.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun ............................................ 59 

IV.5.2.2.3. Controle op overcompensatie .................................................... 60 

IV.6. Is de staatssteun verenigbaar op grond van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie? ............................... 60 

IV.7. Tussentijds besluit .......................................................................................... 61 

DEEL V: HET LOT VAN ONRECHTMATIG VERSTREKTE STAATSSTEUN ............................ 64 

V.1. Toelichting bij begrip “onrechtmatige staatssteun” ......................................... 64 

V.2. Terugvorderingsprocedure ............................................................................... 64 

V.2.1. Negatief besluit Europese Commissie na formele onderzoeksprocedure . 64 

V.2.2. Terugvorderingsbesluit ............................................................................. 65 

V.2.3. Procedurele lidstatelijke autonomie .......................................................... 66 

V.2.4. Nationaal terugvorderingsbesluit vereist? ................................................. 67 

V.3. Gevolgen voor toekennende (nationale) rechtshandeling ................................ 67 

V.4. Rechtsbescherming .......................................................................................... 68 

V.4.1. Beroep tegen negatief besluit of terugvorderingsbesluit bij Gerecht van 

Eerste Aanleg c.q. Hof van Justitie ...................................................................... 68 

V.4.2. Beroep tegen terugvorderingsbesluit bij nationale rechter ....................... 68 

V.5. Mogelijke argumenten tegen terugvordering ................................................... 69 

V.5.1. Verjaring ................................................................................................... 69 



 IX 

V.5.2. Gerechtvaardigd vertrouwen ..................................................................... 69 

V.5.2.1. Vertrouwensbeginsel in Europese procedure ..................................... 70 

V.5.2.2. Vertrouwensbeginsel in nationale procedure ..................................... 71 

V.6. Aansprakelijkheid ............................................................................................ 72 

V.7. Tussentijds besluit ............................................................................................ 72 

DEEL VI: HET NIEUWE VLAAMSE NATUURBELEID EN HET SUBSIDIEBELEID INZAKE 

NATUURBEHEER IN HET LICHT VAN HET VERBOD OP STAATSSTEUN ............................... 74 

VI.1. Het natuurbeleid: naar een geïntegreerd beheer van de natuur ....................... 74 

VI.1.1. Inleiding ................................................................................................... 74 

VI.1.2. Planmatige realisatie Natura 2000........................................................... 74 

VI.1.2.1. Vlaams Natura 2000-programma ..................................................... 75 

VI.1.2.2. Managementplan Natura 2000 ......................................................... 75 

VI.1.3. Geïntegreerd beheer van natuur en natuurbeheerplan ............................. 76 

VI.2. Het subsidiebeleid inzake natuurbeheer ......................................................... 77 

VI.2.1. Inleiding ................................................................................................... 77 

VI.2.2. Algemeen: artikel 16sedecies Decreet natuurbehoud ............................. 77 

VI.2.3. Evaluatie in het licht van het verbod op staatssteun ................................ 78 

VI.2.3.1. Subsidieregeling toegankelijk voor iedereen die inspanningen wil 

leveren ten behoeve van natuurbehoud ............................................................ 79 

VI.2.3.2. Invoering cumulatieverbod ............................................................... 80 

VI.2.3.3. Vastlegging terugvorderingsprocedure ............................................. 80 

VI.2.4. Aanbevelingen voor uitvoerende regelgeving (subsidiebesluit) in het licht 

van het verbod op staatssteun .............................................................................. 81 

VI.3. Tussentijds besluit .......................................................................................... 82 

DEEL VII: QUO VADIS VOOR NATUURBEHEER – DE NATUUR ALS ECONOMISCH PRODUCT?

...................................................................................................................................... 83 

VII.1. Beschouwingen bij toepassing staatssteunregels op natuurbeheer ................ 83 

VII.2. Het probleem gekaderd: “the valuation controversy” ................................... 85 

VII.3. Op veilig spelen: alternatieve financieringsinstrumenten voor natuurbeheer

.................................................................................................................................. 86 

VII.4. Naar een specifiek Europees statuut voor middenveldorganisaties? ............. 88 

DEEL VIII: CONCLUSIE ................................................................................................. 90 

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. I 

I. Wetgeving ............................................................................................................... I 

I.A. Internationaalrechtelijke normen .................................................................... I 

I.B. Europeesrechtelijke normen ............................................................................ I 

I.B.1. Verdragen ................................................................................................. I 



 X 

I.B.2. Verordeningen en richtlijnen ................................................................... I 

I.B.3. Beschikkingen en besluiten..................................................................... II 

I.B.4. Resoluties, mededelingen en overige ...................................................... II 

I.C. Nationale wetgeving, voorbereidende en ondersteunende werkstukken ...... III 

I.C.1. België ..................................................................................................... III 

I.C.2. Nederland .............................................................................................. IV 

II. Rechtspraak .......................................................................................................... V 

II.A. Europese rechtspraak .................................................................................... V 

II.A.1. Hof van Justitie ...................................................................................... V 

II.A.2. Gerecht van Eerste Aanleg .................................................................. VI 

II.B. Belgische rechtspraak ................................................................................. VI 

III. Rechtsliteratuur ................................................................................................. VI 

IV. Wetenschappelijke literatuur .......................................................................... VIII 

V. Varia ................................................................................................................. VIII 

BIJLAGEN ....................................................................................................................... X 

Bijlage I: Klacht Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters bij Europese 

Commissie..................................................................................................................... X 

Bijlage II: Klacht Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer bij Europese 

Commissie............................................................................................................... XXII 

Bijlage III: Besch.Comm. Steunmaatregel NN8/2009 – Duitsland van 2 juli 2009 

betreffende staatssteun voor natuurbehoud ............................................................ XLVI 

Bijlage IV: B.Comm. Steunmaatregel N308/2010 – Nederland van 13 juli 2011 

betreffende subsidieregeling grondverwerving ten behoeve van natuurbehoud .... LXIV 

Bijlage V: Overzicht erkende terreinbeherende verenigingen en beheerders van 

erkende natuurreservaten in het Vlaams Gewest ................................................ LXXXI 

Bijlage VI: Verwerving van natuurgebieden door terreinbeherende verenigingen

........................................................................................................................... LXXXIII 

Bijlage VII: Subsidies aan erkende natuurreservaten ...................................... LXXXIV 

Bijlage VIII: Schematische weergave mogelijke problemen verenigbaarheid 

subsidieregeling op grond van pakketten Monti-Kroes en Almunia .................. LXXXV 

Bijlage IX: Schematische weergave mogelijke terugvorderingsscenario’s op grond 

van pakketten Monti-Kroes en Almunia .......................................................... LXXXVI 

 



 1 

INLEIDEND DEEL 
 

1. PROBLEEMSCHETS 

 

1. Op 12 september 2013 deed het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese 

Unie verder: Gerecht van Eerste Aanleg of Gerecht uitspraak in een wat nu al door 

rechtsgeleerden “landmark judgement” wordt genoemd.
1
 De aanleiding tot de zaak 

was Staatssteunbeslissing NN8/2009 van de Europese Commissie verder: Europese 

Commissie of Commissie.
2

 Daarin had de Commissie geoordeeld dat de door 

Duitsland erkende natuurbeheerders “ondernemingen” zijn in de zin van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie verder: VWEU voor zover zij zich 

inlaten met economische activiteiten, zoals onder meer het kappen en verkopen van 

hout en het verlenen van jachtvergunningen. In het arrest Duitsland v. Commissie 

heeft het Gerecht de zienswijze van de Commissie bevestigd.
3
 Het arrest heeft 

belangrijke implicaties, nu ondernemingen op grond van het verbod op staatssteun, 

vervat in artikel 107, §1 VWEU
4

, geen financiële steun van de Staat mogen 

ontvangen. 

 

2. Een gelijkaardig scenario speelde zich af in Nederland waar de Vereniging 

Gelijkberechting Grondbezitters een klacht heeft ingediend bij de Europese 

Commissie tegen de subsidies die de Nederlandse overheid verstrekt aan de 

zogenaamde terreinbeherende organisaties (bijlage 1).
5
 Daarop volgde een aanpassing 

van de toegangsregels van de subsidieregeling, welke inmiddels is goedgekeurd door 

                                                 

 

 
1
 P. NICOLAIDES, “The Emerging Doctrine of Inseparability and Compensation for Public Service 

Obligations”, State Aid Blog, 23 september 2013, 

http://www.lexxion.eu/training/stateaidblog/2013/09/27/63-the-emerging-doctrine-of-inseparability-

and-compensation-for-public-service-obligations-t-34709-germany-v-commission (laatst geraadpleegd 

op 1 mei 2014). P. NICOLAIDES is professor aan het College van Europa te Brugge en academisch 

directeur van Lexxion Training. Hij schrijft dat het arrest Duitsland v. Commissie het spiegelbeeld is 

en in de voetsporen treedt van het arrest Leipzig Halle (Zie: Ger.EU T-443/08, Leipzig Halle, Jur. 

2011, II, 1311). In dat laatste arrest oordeelde het Gerecht dat luchthaveninfrastructuur die 

onafscheidelijk gelinkt is aan een economische activiteit, zelf economisch van aard is. Indien de Staat 

die infrastructuur financiert, valt die financiering mogelijk onder de toepassing van het verbod op 

staatssteun. In het arrest Duitsland v. Commissie gebruikt het Gerecht hetzelfde principe van 

onafscheidelijkheid om na te gaan of de economische activiteiten die natuurbeheerders uitoefenen een 

niet-economisch karakter krijgen omdat zij verbonden zijn aan een louter sociale activiteit, het beheren 

van de natuur. Het Gerecht vond dat dit niet het geval was. 
2
 Besch.Comm. Steunmaatregel NN8/2009 – Duitsland van 2 juli 2009 betreffende staatssteun voor 

natuurbehoud, Pb.C. 24 september 2009, afl. 230, 2 verder: Besch.Comm. NN8/2009. 
3
 Ger.EU T-347/09, Duitsland v. Commissie, 2013 verder: Ger.EU, Duitsland v. Commissie. 

4
 Art. 107, §1 VWEU luidt: “Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn 

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, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer 

tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”. 
5
 De klacht die werd ingediend is te raadplegen via de website van de Vereniging Gelijkberechting 

Grondbezitters: http://www.vereniginggg.nl/. 

http://www.lexxion.eu/training/stateaidblog/2013/09/27/63-the-emerging-doctrine-of-inseparability-and-compensation-for-public-service-obligations-t-34709-germany-v-commission
http://www.lexxion.eu/training/stateaidblog/2013/09/27/63-the-emerging-doctrine-of-inseparability-and-compensation-for-public-service-obligations-t-34709-germany-v-commission
http://www.vereniginggg.nl/
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de Europese Commissie in Staatssteunbeslissing N308/2010.
6
 Ook voor het Vlaams 

Gewest heeft de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer een klacht 

ingediend bij de Europese Commissie (bijlage 2).
7
 Daarmee betwist zij de financiële 

steun die de erkende terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten van het Vlaams Gewest ontvangen. 

 

3. Wat staat er op het spel? Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. De 

belangen van de betrokken partijen zijn op sommige punten tegengesteld en in andere 

opzichten gelijklopend. Globaal kunnen in dit verhaal twee dimensies worden 

onderscheiden, namelijk de economische en de ecologische dimensie. Voorts trekken 

drie groepen belanghebbenden aan de touwtjes. Ten eerste, de natuurbeheerders die 

door de Staat zijn erkend en op basis daarvan aanspraak kunnen maken op financiële 

steun vanwege die Staat. Ten tweede, de private natuurbeheerders, die vallen onder de 

gewone principes van het VWEU en om die reden geen financiële hulp van de Staat 

mogen krijgen (artikel 107, §1 VWEU). Ten derde, de Europese Unie en haar 

instellingen, die optreden als regelgevende en toezichthoudende instantie. 

 

4. Het economisch aspect heeft betrekking op het subsidiebeleid inzake 

natuurbeheer. Aan wie kent de overheid subsidies toe – enkel aan de natuurbeheerders 

die door de Staat zijn erkend, of ook aan de private natuurbeheerders? Hier kan men 

stellen dat de belangen van de erkende natuurbeheerders en de private 

natuurbeheerders tegengesteld zijn. De private natuurbeheerders willen een deel van 

de koek die op dit moment integraal naar de erkende natuurbeheerders gaat. 

 

5. De toegang tot de subsidieregeling is gekoppeld aan - meer algemeen - de 

participatie aan het natuurbeleid. Het is immers logisch dat enkel diegenen die 

officieel een rol toebedeeld krijgen bij de verwezenlijking van dat beleid, aanspraak 

kunnen maken op financiële ondersteuning vanwege de Staat. Dit brengt ons bij de 

ecologische kant van de zaak. De Verenigde Naties geeft in haar Global Biodiversity 

Outlook 3 vijf belangrijke oorzaken aan voor het actuele en alsmaar toenemende 

biodiversiteitsverlies op onze planeet, namelijk habitatdestructie en –degradatie, de 

opwarming van het klimaat, uiteenlopende vormen van vervuiling, overexploitatie en 

niet-duurzame aanwending van natuurlijke hulpbronnen en invasieve soorten.
8
 In dat 

licht heeft de Europese Unie de Europese Biodiversiteitsstrategie gelanceerd, 

waarvan het belang aangemerkt wordt met de woorden “onze levensverzekering, ons 

natuurlijk kapitaal”.
9
 Een optimaal beheer van de natuur, aan de hand van een 

efficiënt natuurbeleid op het niveau van de lidstaten is onontbeerlijk om de Europese 

                                                 

 

 
6
 B.Comm. Steunmaatregel N308/2010 – Nederland van 13 juli 2011 betreffende subsidieregeling 

grondverwerving ten behoeve van natuurbehoud, Pb.C. 19 oktober 2013, afl. 303, 2 verder: B.Comm. 

N308/2010. 
7

 De klacht die werd ingediend is te raadplegen via de website van de Vlaamse Vereniging 

Gelijkberechting Natuurbeheer: http://www.Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer.be/. 
8
 SECRETARIAAT BIODIVERSITEITSCONVENTIE, Global Biodiversity Outlook 3, Montréal, 2010, 94 p., 

http://www.cbd.int/GBO3 (laatst geraadpleegd op 7 mei 2014). De Global Biodiversity Outlook is de 

voornaamste publicatie bij de Biodiversiteitsconventie van 1992. In deze derde aflevering wordt een 

stand van zaken gegeven over hoe het met de biodiversiteit gesteld is en worden aanbevelingen 

geformuleerd voor de toekomst. 
9

 Res.EP van 20 april 2012 onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-

biodiversiteitsstrategie voor 2020, Pb.C. 7 september 2013, afl. 259, 99. 

http://www.vvgn.be/
http://www.cbd.int/GBO3
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Biodiversiteitsstrategie tegen 2020 naar behoren te implementeren. Wie kan en mag 

zo’n (efficiënt) natuurbeleid verzekeren – enkel de natuurbeheerders die door de Staat 

zijn erkend, of ook de private natuurbeheerders? Bij deze vraag kan men een 

gemeenschappelijk doel ontwaren bij de drie partijen, namelijk het doelmatig beheren 

van de natuur in het belang van het welvaren van onze planeet.
10

 

 

6. De auteur wil op voorhand benadrukken dat het schrijven van deze 

verhandeling geen poging is om de lezer voor de ene of de andere kant van het 

verhaal te winnen. Integendeel, de auteur hoopt dat dit schrijven een aantal zaken kan 

opklaren en op die manier kan bijdragen aan het verzoenen van de verschillende 

standpunten. 

 

2. ONDERZOEKSDOEL EN –VRAGEN 

 

7. Zoals gezegd heeft de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer op 

1 maart 2013 een klacht ingediend bij de Europese Commissie, waarin wordt 

geargumenteerd dat de subsidies die de terreinbeherende verenigingen en de 

beheerders van erkende natuurreservaten van het Vlaams Gewest ontvangen, strijdig 

met het verbod op staatssteun en dus onrechtmatig zijn (supra §2). Deze klacht heeft 

de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. SCHAUVLIEGE onder druk 

gezet het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
11

 verder: 

Decreet natuurbehoud, grondslag van de subsidieregeling, te herzien.  

 

8. De versoepeling van de toegangsregels van de subsidieregeling, waarbij ook 

aan de private natuurbeheerders de mogelijkheid wordt geboden een subsidieaanvraag 

in te dienen, maakt deel uit van een grondige heroriëntering van het integrale Vlaamse 

natuurbeleid. Het nieuwe Vlaamse natuurbeleid, inclusief de gewijzigde 

subsidieregeling, werd op 25 april 2014 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 

 

9. Het doel van deze verhandeling is een analyse te maken van de impact van de 

recente Europese ontwikkelingen, met als apotheose het arrest Duitsland v. 

Commissie, op het subsidiebeleid inzake natuurbeheer in het Vlaams Gewest. Daartoe 

worden drie onderzoeksvragen naar voren geschoven. 

 

10. De eerste onderzoeksvraag gaat na of de subsidies die de terreinbeherende 

verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten van het Vlaams Gewest 

ontvangen hebben, naar analogie met de beslissingspraktijk van de Europese 

Commissie en het arrest Duitsland v. Commissie van het Gerecht van Eerste Aanleg, 

in strijd zijn met het verbod op staatssteun en dus onrechtmatig. 

 

11. De tweede onderzoeksvraag maakt een inschatting van de gevolgen van een 

bevestigend antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Met andere woorden, indien de  

                                                 

 

 
10

 Dat betekent natuurlijk niet automatisch dat de erkende natuurbeheerders en de private 

natuurbeheerders dezelfde visie hebben over de manier waarop dat doel bereikt moet worden. Zulke 

overwegingen worden in deze verhandeling verder buiten beschouwing gelaten. 
11

 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, B.S. 10 januari 

1998 verder: Decreet natuurbehoud. 
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Europese Commissie en het Gerecht oordelen dat de subsidies onrechtmatig aan de 

terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten werden 

uitgekeerd, wat is het gevolg daarvan? 

 

12. De derde onderzoeksvraag is gericht op de toekomst en gaat na wat de invloed 

is van de recente Europese ontwikkelingen op het nieuwe Vlaamse natuurbeleid. 

Meer bepaald wordt onderzocht in welke mate het nieuwe subsidiebeleid inzake 

natuurbeheer tegemoet komt aan de Europese eisen aangaande staatssteun en de 

klacht van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer bij de Europese 

Commissie. 

3. METHODOLOGIE EN OPBOUW VAN HET ONDERZOEK 

 

13. In het eerste deel krijgt de lezer de nodige achtergrondinformatie. De 

belangrijkste ontwikkelingen in Duitsland, Nederland en het Vlaams Gewest worden 

op een rijtje gezet. Daarbij wordt een overzicht van de betrokken actoren gegeven. 

 

14. De eerste onderzoeksvraag - die tevens de meest substantiële en omvangrijke 

is - wordt behandeld in het tweede, derde en vierde deel. In het tweede deel worden 

het Vlaamse natuurbeleid en het subsidiebeleid inzake natuurbeheer toegelicht. Het 

derde deel beschrijft het Europees regelgevend kader aangaande het verbod op 

staatssteun. Naast de bespreking van de toepasselijke wetteksten wordt daarbij 

bijzondere aandacht geschonken aan de beslissingspraktijk van de Europese 

Commissie en de rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van 

Justitie verder: Hof van Justitie of Hof. In deel vier wordt dan nagegaan of het 

subsidiebeleid inzake natuurbeheer al dan niet in overeenstemming is met de 

Europese staatssteunregels. 

 

15. Omdat zich recentelijk twee gelijkaardige zaken hebben afgespeeld in 

Duitsland en Nederland, zijn de beslissingen die de Europese Commissie en het 

Gerecht van Eerste Aanleg in die zaken hebben genomen de ideale testcases voor dit 

onderzoek. Het gaat om Staatssteunbeslissing NN8/2009 (bijlage 3) en het arrest 

Duitsland v. Commissie voor Duitsland en Staatssteunbeslissing N308/2010 voor 

Nederland (bijlage 4). Op basis van de standpunten die de Commissie en het Gerecht 

in die zaken naar voren hebben geschoven, wordt getracht een zo adequaat mogelijke 

prognose te maken van de beslissing die de Europese Commissie zal nemen in de 

procedure die loopt tegen het Vlaams Gewest. 

 

16. De tweede onderzoeksvraag wordt behandeld in deel vijf. Na een toelichting 

bij het begrip “onrechtmatige staatssteun” volgt een bespreking van de 

terugvorderingsprocedure. Vervolgens wordt onderzocht wat het lot is van de 

rechtshandeling die de basis vormt voor de toekenning van de onrechtmatige 

subsidies. Daarna wordt bekeken wat de beroepsmogelijkheden zijn tegen een 

negatief Commissiebesluit en welke argumenten de terreinbeherende verenigingen en 

de beheerders van erkende natuurreservaten in een gerechtelijke procedure zouden 

kunnen opwerpen. Tot slot wordt nagegaan of er ruimte bestaat voor een 

aansprakelijkheidsclaim vanwege de terreinbeherende verenigingen en de beheerders 

van erkende natuurreservaten tegen het Vlaams Gewest. Al deze aspecten worden 

geanalyseerd aan de hand van de relevante literatuur en rechtspraak van het Gerecht 

van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie. 
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17. De derde onderzoeksvraag komt aan bod in het zesde deel. Omdat het nieuwe 

Vlaamse natuurbeleid nog in haar kinderschoenen staat (supra §8), is het (te) vroeg 

om een diepgaande analyse door te voeren wat betreft de verenigbaarheid van het 

subsidiebeleid met de Europese staatssteunregels. 

 

18. Wel kan daartoe een eerste aanzet worden gegeven, nu het Ontwerp van 

decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos
12

 verder: Decreet tot 

wijziging van de regelgeving natuur en bos de krachtlijnen van het nieuwe natuur- en 

subsidiebeleid reeds verankert. Een grondige lezing van het Decreet tot wijziging van 

de regelgeving natuur en bos en een vergelijking met het Decreet natuurbehoud en 

het Bosdecreet
13

 kunnen er reeds op wijzen in welke mate en op welke manier de 

Vlaamse regelgever bij het ontwerp van het nieuwe subsidiebeleid rekening heeft 

gehouden met de Europese staatssteunregels en de verzuchtingen van de Vlaamse 

Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer. 

 

19. In dat licht worden voor de Vlaamse Regering ook enkele aanbevelingen 

geformuleerd voor de opmaak van de toekomstige uitvoerende regelgeving bij het 

Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos. 

 

20. In het zevende en laatste deel worden een aantal beschouwingen geformuleerd 

bij de toepasselijkheid van de Europese staatssteunregels op het natuurbeheer. Ook 

wordt kort ingegaan op de (wetenschappelijke) problematiek die aan de basis daarvan 

ligt, de zogenaamde “valuation controversy”. Daarna wordt een kritische blik 

geworpen op het instrument van subsidieverlening in het licht van de 

staatssteunregels, waarbij tevens enkele alternatieve instrumenten aan bod komen. Tot 

slot wordt stilgestaan bij de vraag of er nood is aan een omwenteling in de 

(jarenlange) rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie met betrekking tot de 

notie “onderneming”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
12

 Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu en tot wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, Parl.St. Vl.Gem.Reg. 

2013-2014, nr. 2424, 211 verder: Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos. 
13

 Bosdecreet van 13 juni 1990, B.S. 28 september 1990 verder: Bosdecreet. Het Decreet 

natuurbehoud en het Bosdecreet zijn de wetteksten die aan de basis liggen van het vroegere 

natuurbeleid (vóór 25 april), inclusief de subsidieregeling. 
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DEEL I: ACHTERGRONDSCHETS 
 

I.1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN DUITSLAND, NEDERLAND EN HET VLAAMS 

GEWEST 

 

I.1.1. Duitsland 

 

21. Op 7 maart 2007 heeft Duitsland, conform artikel 108, §3 VWEU
14

, twee 

steunmaatregelen aangemeld bij de Europese Commissie. De Commissie heeft 

besloten geen bezwaar te maken tegen de steunmaatregelen, maar heeft wel enkele 

opmerkelijke standpunten naar voren geschoven. 

 

22. De eerste steunmaatregel was een kosteloze overdracht van terreinen van het 

Duits natuurerfgoed aan de Duitse natuurbeheerders.
15

 Een studie uitgevoerd door de 

Deutsche Naturschutzring had immers aangetoond dat het verkopen van deze 

terreinen aan private natuurbeheerders een negatieve invloed heeft op hun 

natuurwaarde. De tweede steunmaatregel bestond uit een financiering van 

grootschalige natuurbeheerprojecten van de Duitse natuurbeheerders, wat kaderde in 

een programma van de federale overheid om waardevolle natuurlijke sites en 

landschappen te beschermen. 

 

23. In Staatssteunbeslissing NN8/2009 besluit de Europese Commissie geen 

bezwaar te maken tegen de steunmaatregelen. Wel besluit de Commissie dat de 

Duitse natuurbeheerders “ondernemingen” zijn in de zin van het VWEU, wat inhoudt 

dat zij de facto gelijkgeschakeld worden met private ondernemingen die een 

commercieel belang nastreven en dat het staatssteunverbod op hen van toepassing is. 

Op grond van dat verbod mogen de natuurbeheerders in principe geen financiële steun 

van de Staat ontvangen, indien die steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 107, 

§1 VWEU (infra onder III.1.3.). 

 

24. De Commissie gaat verder en stelt dat de steunmaatregelen inderdaad voldoen 

aan de voorwaarden van artikel 107, §1 VWEU. Dit betekent dat zij in principe 

tegenstrijdig zijn met het verbod op staatssteun, wat ze onrechtmatig maakt. Toch 

verklaart de Commissie de steunmaatregelen aan de hand van een 

uitzonderingsregeling uiteindelijk verenigbaar met het VWEU en dus rechtmatig 

(infra onder III.4.). Voor de Duitse natuurbeheerders eind goed, al goed dus. Maar de 

toon is gezet. 

 

                                                 

 

 
14

 Toen nog art. 88, §3 EG-Verdrag. Om redenen van duidelijk- en eenvormigheid wordt verder in deze 

verhandeling steeds het VWEU als bron aangegeven. Art. 108, §3 VWEU bepaalt: “De Commissie 

wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, 

om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 107 

onverenigbaar is met de interne markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure 

aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die 

procedure tot een eindbeslissing heeft geleid”. 
15

 O.m. nationale parken, UNESCO biosfeerreservaten en Natura 2000-gebieden. De terreinen 

besloegen een oppervlakte van 125.000 ha. 
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25. Ondanks het feit dat de steunmaatregelen rechtmatig zijn verklaard, trekt 

Duitsland in 2009 naar het Gerecht van Eerste Aanleg, daarin gesteund door 

Nederland, Frankrijk en Finland.
16

 Duitsland vraagt dat het Gerecht de beslissing van 

de Europese Commissie vernietigt, in de mate dat die beslissing de Duitse 

natuurbeheerders bestempelt als ondernemingen en de steunmaatregelen als 

staatssteun in de zin van het VWEU. Het Gerecht geeft de Commissie in het arrest 

Duitsland v. Commissie gelijk over heel de lijn. Het beroep van Duitsland wordt 

verworpen. 

 

I.1.2. Nederland 

 

26. De ontwikkelingen in Duitsland beroeren de gemoederen in Nederland. Daar 

wordt in april 2009 de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters opgericht, met als 

doel “het in rechte bestrijden van de discriminerende subsidies die de Nederlandse 

overheid verleent aan een beperkte groep landeigenaren, de zogeheten 

terreinbeherende organisaties”.
17

 Reeds vóór de officiële oprichting van de 

Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters was in december 2008 een klacht 

ingediend bij de Europese Commissie die de legaliteit van de Nederlandse 

aankoopsubsidieregeling contesteerde.
18

 

 

27. De aankoopsubsidieregeling bewerkstelligde dat grond met een belangrijke 

natuurlijke of culturele waarde door de terreinbeherende organisaties kon worden 

aangekocht met een aanzienlijke tegemoetkoming tot 100% van de gemaakte kosten. 

Daarnaast bestond de mogelijkheid dat bepaalde terreinen door het Bureau Beheer 

Landbouwgronden
19

 kosteloos aan de terreinbeherende organisaties werden 

overgedragen. 

 

28. In september 2008 werd de bevoegdheid over de aankoopsubsidies 

overgeheveld van de rijksoverheid naar de provincies. Hoewel de subsidieregeling 

vanaf die datum dus kan verschillen van provincie tot provincie, blijven de 

hoofdlijnen ongewijzigd. Ook de provinciale aankoopsubsidieregeling voorziet in een 

tegemoetkoming voor de aankoop van grond die kan oplopen tot 100% van de 

gemaakte kosten.
20

 

 

29. Nederland besluit de uitspraak van de Europese Commissie niet af te wachten 

en start onderhandelingen met de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters met het 

oog op het bereiken van een minnelijke schikking. In het najaar van 2012 wordt de 

                                                 

 

 
16

 Oorspronkelijk ondersteunde ook Denemarken de klacht van Duitsland maar die steun werd later 

ingetrokken.  
17

 Bewoording overgenomen van de website van de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters. 
18

 De klacht werd ingediend op initiatief van de heer S. VAN VOORST TOT VOORST (directeur van de 

Hoge Veluwe) in samenwerking met de stichting Linschoten. De heer S. VAN VOORST TOT VOORST is 

één van de drie oprichters van de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters. 
19

 Het Bureau Beheer Landbouwgronden is een deel van het ministerie van Landbouw. Indien het 

Bureau Beheer Landbouwgronden zelf terreinen verwierf werden deze, indien mogelijk, 

getransformeerd in natuur en vervolgens overgedragen aan de natuurbeheerders. 
20

 N. SAANEN, “Met een kanon op een mug schieten? De toepassing van de staatssteunregels op 

natuurbeheer”, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, 59-66. 
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Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische 

hoofdstructuur
21

 verder: Subsidieregeling EHS goedgekeurd door het Parlement. De 

Subsidieregeling EHS wordt aangemeld bij de Europese Commissie met de vraag haar 

te evalueren in het licht van het verbod op staatssteun. 

 

30. In Staatssteunbeslissing N308/2010 bevestigt de Commissie - in lijn met de 

verwachtingen - haar standpunten zoals ontwikkeld ten aanzien van Duitsland. De 

terreinbeherende organisaties zijn ondernemingen in de zin van het VWEU en moeten 

het staatssteunverbod respecteren. De aankoopsubsidieregeling is een steunmaatregel 

in de zin van artikel 107, §1 VWEU. Uiteindelijk is zij op grond van een 

uitzonderingsregeling verenigbaar met het VWEU en dus rechtmatig. 

 

31. Omdat de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters zich niet volledig kan 

vinden in de Subsidieregeling EHS
22

, werd die nog niet geïmplementeerd door de 

provincies. Op dit moment wordt door de Vereniging Gelijkberechting 

Grondbezitters, de Nederlandse overheid, de provincies en de Europese Commissie 

gezocht naar een oplossing die bevredigend is voor alle partijen. Vóór het begin van 

de zomer zou daarover een akkoord moeten zijn bereikt.
23

 

 

I.1.3. Vlaams Gewest 

 

32. In de zomer van 2012 krijgt de Nederlandse Vereniging Gelijkberechting 

Grondbezitters een Vlaams klein broertje, de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting 

Natuurbeheer. Zij leidt op 1 maart 2013 een klacht in bij de Europese Commissie 

tegen de Vlaamse subsidiëringspolitiek voor de aankoop van natuurgebied.
24

 

 

33. De Vlaamse subsidiëringspolitiek bestond in een tegemoetkoming voor de 

aankoop van grond door de terreinbeherende verenigingen tot 90% van de gemaakte 

kosten (infra onder II.2.). 

 

34. In de commissievergadering van 15 oktober 2013 werd de Vlaamse minister 

van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. SCHAUVLIEGE met de klacht geconfronteerd: 

“De VVGN is naar het Europees Hof gestapt, heeft een aantal vragen gesteld. Ik 

verwijs graag naar recente juridische uitspraken allerhande, ook vanuit Nederland en 

Duitsland, die we vandaag wel kennen en waar ik bezorgd om ben. Het zijn reële 

                                                 

 

 
21

 Ontwerp-subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur van 

19 september 2012, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/regelingen/2012/09/19/modelsubsidieregeling-grondaankoop.html (laatst geraadpleegd op 1 

mei 2014) verder: Subsidieregeling EHS. 
22

 De punten van kritiek zijn te raadplegen via de website van de Vereniging Gelijkberechting 

Grondbezitters. 
23

 Deze stand van zaken werd meegedeeld in een telefonisch gesprek met de heer S. VAN VOORST TOT 

VOORST op 14 maart 2014. 
24

 De Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer heeft haar klacht geconcentreerd op de 

aankoopsubsidieregeling voor de terreinbeherende verenigingen. In deze verhandeling worden zowel 

de aankoop- als de beheersubsidieregeling onderzocht. Men kan er immers van uitgaan dat de 

beoordeling van de Commissie aangaande de aankoopsubsidieregeling transponeerbaar is naar de 

beheersubsidieregeling. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2012/09/19/modelsubsidieregeling-grondaankoop.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2012/09/19/modelsubsidieregeling-grondaankoop.html
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uitspraken. Minister, los van de procedure van de VVGN: welke stappen en eventuele 

herwerkingen zou u overwegen op basis van de uitspraken die we al kennen?”.
25

 

 

35. Zoals gezegd is het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos op 

25 april 2014 goedgekeurd door het Vlaams Parlement (supra §8). Daarmee is het 

startschot gegeven voor de uitwerking en implementatie van een nieuw natuurbeleid, 

inclusief een drastisch gewijzigde subsidieregeling (infra onder VI.). 

 

I.2. OVERZICHT BETROKKEN ACTOREN 

 

36. Zoals aangegeven in de inleiding zijn de natuurbeheerders tot op vandaag 

ofwel erkend door de Staat, ofwel private ondernemingen die op basis van het VWEU 

onderworpen zijn aan de principes van de marktwerking. Op (het statuut van) de 

private natuurbeheerders wordt hier niet verder ingegaan. 

 

37. In Duitsland zijn er twee natuurbeheerders door de overheid in die zin erkend. 

Ten eerste, de Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die deel uitmaakt van de federale 

overheid. Ten tweede, de Deutsche Bundesstiftung Umwelt Naturerbe GmbH, een 

overheidsbedrijf. Daarnaast bestaat er een derde categorie (kleinere) 

natuurbeheerders, die een publiek, privaat of gemengd statuut hebben. 

 

38. In Nederland situeren de terreinbeherende organisaties zich op twee niveaus. 

Ten eerste, op nationaal niveau, waar de Vereniging Natuurmonumenten actief is.
26

 

De Vereniging Natuurmonumenten is een vereniging naar Nederlands recht.
27

 Ten 

tweede, op provinciaal niveau, waar 12 Landschappen bestaan die zich verenigen in 

het samenwerkingsverband De12Landschappen. De Landschappen zijn stichtingen 

naar Nederlands recht
28

, met uitzondering van de It Fryske Gea of het Friese 

Landschap dat een vereniging is. 

 

39. In het Vlaams Gewest bestaan drie terreinbeherende verenigingen, namelijk 

Limburgs Landschap, Durme en Natuurpunt. Deze organisaties hebben het statuut 

van vereniging zonder winstoogmerk verder: vzw.
29

 Ten tweede zijn er momenteel 

negen beheerders van erkende natuurreservaten, namelijk Durme, Koninklijke 

Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, KULeuven (Afdeling Bos, Natuur en 

Landschap), Limburgs Landschap, Natuurpunt Hobokense Polder, Natuurpunt, 

                                                 

 

 
25

 Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege over de juridische 

actie tegen het door de Vlaamse overheid subsidiëren van terreinaankopen door terreinbeherende 

verenigingen, Hand. Vl.Parl. 2013-2014, 15 oktober 2013, nr. C27 – LEE5, 15. 
26

 Naast de Vereniging Natuurmonumenten bestaat op nationaal niveau ook het Staatsbosbeheer, de 

bos- en natuurbeheerder van de Nederlandse staat. Het Staatsbosbeheer maakt geen deel uit van de 

terreinbeherende organisaties. 
27

 Titel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek Nederland. 
28

 Titel 6 Boek 2 Burgerlijk Wetboek Nederland. Dit is zo voor het Utrechts Landschap, het Geldersch 

Landschap, het Limburgs Landschap, het Brabants Landschap, het Landschap Overijssel, het Drentse 

Landschap, het Zuid-Hollands Landschap, het Zeeuwse Landschap, het Groninger Landschap, het 

Landschap Noord-Holland en het Flevolandschap. 
29

 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 1 juli 1927 verder: vzw-wet. 
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Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, Orchis en Vogelbescherming Vlaanderen (zie 

bijlage 5). Daartoe behoren dus ook de drie terreinbeherende verenigingen. De 

beheerders van erkende natuurreservaten hebben eveneens het vzw-statuut 

aangenomen. 
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DEEL II: HET VLAAMSE NATUURBELEID EN HET SUBSIDIEBELEID 

INZAKE NATUURBEHEER 
 

II.1. HET NATUURBELEID 

 

II.1.1. Inleiding 

 

40. In het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid verder: 

DABM
30

 wordt het natuurbeleid omschreven als “het natuurbehoud en de 

bevordering van de biologische en landschappelijke biodiversiteit”.
31

 Nog volgens het 

DABM is het doel van het natuurbeleid “de instandhouding, het herstel en de 

ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met 

ecologische waarde en het behoud van de wilde soorten, in het bijzonder van die 

welke bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch zijn”. 

 

41. Het Decreet natuurbehoud onderscheidt vijf soorten maatregelen om de 

doelstellingen van het DABM te bereiken. Het voornaamste pakket maatregelen zijn 

de gebiedsgerichte maatregelen. Daarnaast zijn er de horizontale maatregelen, de 

maatregelen gericht op biotoopbescherming, de maatregelen gericht op de 

bescherming van specifieke soorten (soortgericht beleid) en de maatregelen gericht op 

de creatie en het vergroten van het draagvlak voor het natuurbehoud 

(doelgroepenbeleid). 

 

II.1.2. Gebiedsgericht beleid 

 

42. Het gebiedsgericht beleid beoogt de creatie van ruimtelijke ecologische 

netwerken en andere beschermde gebieden. Het Decreet natuurbehoud bepaalt vier 

categorieën van beschermde gebieden. 

 

43. De eerste twee categorieën, het Vlaams Ecologisch Netwerk verder: VEN en 

het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk verder: IVON, moeten in 

Vlaanderen een ecologisch netwerk verwezenlijken.
32

 Dit betekent concreet dat de 

functie ‘natuur’ in de VEN- en IVON-gebieden voorrang krijgt boven alle andere 

functies. Andere functies zullen dan ook alleen kunnen worden verwezenlijkt indien 

zij overeenstemmen met het primaire doel, namelijk de bescherming van de natuur- 

en landschapswaarden.
33

 Het regime van de VEN-gebieden heeft bovendien een aantal 

                                                 

 

 
30

 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995 

verder: DABM. 
31

 Art. 1.2.1., §1, 3° DABM. 
32

 Art. 17-31 Decreet natuurbehoud. Het VEN wordt onderverdeeld in Grote Eenheden Natuur en Grote 

Eenheden Natuur in Ontwikkeling, het IVON in natuurverwevingsgebieden en 

natuurverbindingsgebieden. 
33

 G. VAN HOORICK, “Natuurbeleidsplanning en ruimtelijke planning. Hoe naar een ecologisch 

netwerk?”, TROS 2001, 5-25. 
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specifieke gevolgen voor de burger. Het gaat hoofdzakelijk om verbodsbepalingen die 

erop gericht zijn de natuur in het VEN te beschermen.
34

 

 

44. De derde categorie van beschermde gebieden zijn de natuurreservaten, die 

worden ingedeeld in de Vlaamse reservaten beheerd door de Vlaamse overheid 

enerzijds en de erkende reservaten beheerd door privépersonen anderzijds.
35

 Voor 

beide categorieën reservaten geldt een strikt beschermingsregime, waarvan slechts in 

uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken.
36

 

 

45. Tot slot zijn er de speciale beschermingszones, die samen het Natura 2000-

netwerk vormen.
37

 Ingevolge de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beoogt de 

aanwijzing van speciale beschermingszones om volgens een vastgelegd tijdsschema 

een coherent Europees ecologisch netwerk tot stand te brengen, genaamd Natura 

2000.
38

 Dat ecologisch netwerk moet het behoud van zeldzame en/of bedreigde 

soorten verzekeren, door de leefgebieden van deze soorten in de noodzakelijke 

omvang en kwaliteit te beschermen en te ontwikkelen.
39

 De vereiste van voldoende 

samenhang (i.e. de uitbouw van een netwerk) is erop gericht een migratie van soorten 

tussen de beschermingszones mogelijk te maken.
40

 

 

II.1.3 Horizontale maatregelen 

 

46. Horizontale maatregelen inzake natuurbeheer gelden over het hele 

grondgebied van het Vlaams Gewest, dus ook buiten de specifiek voor natuur 

beschermde gebieden. Zij worden daarom ook algemene maatregelen genoemd. Het 

Decreet natuurbehoud stipuleert immers het volgende: “de Vlaamse regering kan 

alle nodige maatregelen nemen voor het natuurbehoud, ten behoeve van de bestaande 

natuur ongeacht de bestemming van het betrokken gebied eigen cursivering, 

n.v.d.r.”.
41

 

 

47. De twee voornaamste horizontale maatregelen zijn de natuurzorgplicht en de 

natuurtoets. Op basis van de natuurzorgplicht dient elke persoon die op of in de 

onmiddellijke omgeving van een beschermd gebied ingrijpt, alle redelijke 

maatregelen te nemen om schade of vernietiging aan dat gebied te voorkomen, te 

beperken of te herstellen.
42

 Die plicht concretiseert zich ten aanzien van de 

                                                 

 

 
34

 G. VAN HOORICK, “De invloed van het Decreet natuurbehoud op de landbouwexploitatie en het 

statuut van het onroerend goed”, T.Agr.R. 1998, 125-126. 
35

 Art. 32-36 Decreet natuurbehoud. 
36

 E. DE WITTE, T. MALFAIT, H. SCHOUKENS en S. VANDAMME, “Bevoegdheden inzake ruimtelijke 

ordening en leefmilieu” in J. DUJARDIN en W. SOMERS (eds.), College van burgemeester en schepenen: 

bevoegdheden, Brugge, Die Keure, 2011, 111-255. Zo kan bijvoorbeeld worden afgeweken omwille 

van redenen van natuurbehoud en natuureducatie. 
37

 Art. 36bis-36ter Decreet natuurbehoud. 
38

 Art. 3 Habitatrichtlijn. 
39

 N. DE JAEGER, “De omzetting van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in het Vlaams Gewest”, MER 

2000, 31-52. 
40

 Art. 10 Habitatrichtlijn. 
41

 Art. 13, §1 Decreet natuurbehoud. 
42

 Art. 14 Decreet natuurbehoud. 
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vergunningverlenende overheid in het toepassen van de natuurtoets. Zij mag niet tot 

vergunningverlening overgaan indien de geplande werken of activiteiten vermijdbare 

schade aan de natuur veroorzaken.
43

 

 

II.1.4. Maatregelen gericht op biotoopbescherming 

 

48. Bepaalde types van vegetatie en kleine landschapselementen worden in heel 

het Vlaams Gewest, dus ook in niet-groene bestemmingen, beschermd.
44

  

 

49. Voor het wijzigen ervan is een natuurvergunning nodig, die de 

vergunningverlenende overheid in staat stelt erop toe te zien dat geen schade aan de 

biotopen wordt aangebracht.
45

 

 

II.1.5. Soortgericht beleid 

 

50. Het soortgericht natuurbeleid heeft als doel de bescherming van organismen 

en hun levensgemeenschappen.
46

 Het wordt opgedeeld enerzijds in een luik 

soortenbescherming of –behoud en anderzijds in een luik soortenbeheer. 

 

51. Het soortenbehoud omvat strikte beschermingsverboden voor bepaalde 

beschermde soorten (passief luik)
47

 en een actief soortenbeleid dat wordt 

geïmplementeerd aan de hand van soortenbeschermingsprogramma’s. Het 

soortenbeheer moet de hinder die kan uitgaan van populaties van soorten vermijden, 

milderen of herstellen, door onder andere sensibiliseringsacties en 

bestrijdingsmaatregelen.
48

 

 

II.1.6. Doelgroepenbeleid 

 

52. Door middel van voorlichting en educatie moet het doelgroepenbeleid een 

maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud creëren en de ontwikkeling daarvan 

bevorderen. 

 

53. Het doelgroepenbeleid heeft verschillende facetten, en omvat zowel 

samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheden als top-down initiatieven 

die gericht zijn op burgereducatie.
49

 

 

                                                 

 

 
43

 Art. 16 Decreet natuurbehoud. 
44

 Art. 13, §4-6 Decreet natuurbehoud. 
45

 Art. 8, §1-2 B.Vl.Reg. van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, B.S. 10 september 

1998. 
46

 Art. 51-52 Decreet natuurbehoud. 
47

 Categorieën 1 tot 4 Bijlage I bij B.Vl.Reg. van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming 

en soortenbeheer, B.S. 13 augustus 2009. 
48

 E. DE WITTE (ea.), “Bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu”, 111-255. 
49

 Art. 53-55 Decreet natuurbehoud. 



 14 

II.2. HET SUBSIDIEBELEID INZAKE NATUURBEHEER 

 

II.2.1. Inleiding 

 

54. Het Vlaams Gewest kan twee soorten subsidies verlenen, die onafhankelijk 

van elkaar bestaan maar ook gecombineerd kunnen worden. De 

aankoopsubsidieregeling voorziet in de subsidiëring van de aankoop van terreinen in 

het Vlaams Gewest. De beheersubsidieregeling bestaat uit financiële ondersteuning 

voor de huur en het beheer van, en het toezicht in een erkend natuurreservaat.  

 

55. Beide subsidieregelingen zijn gebaseerd op het Decreet natuurbehoud (luik 

gebiedsgericht beleid).
50

 De uitvoeringsbepalingen werden opgenomen in het Besluit 

van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van 

natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende 

toekenning van subsidies
51

 verder: Besluit natuurbehoud. 

 

II.2.2. Verwevenheid aankoop- en beheersubsidieregeling 

 

56. Zowel de aankoop- als beheersubsidies zijn financiële prikkels vanwege het 

Vlaams Gewest die de realisatie van het natuurbeleid moeten ondersteunen. De 

aankoop van terreinen en het op die manier vormen van natuur kan daarin gezien 

worden als een eerste fase. De tweede fase is het kwalificeren van de aangekochte 

terreinen als erkend natuurreservaat, waarbij de terreinen op basis van een 

beheersplan worden ingericht, beheerd en opengesteld voor het publiek.
52

 

 

57. Het gevolg van die redenering is de verplichting om voor die terreinen 

aangekocht met een aankoopsubsidie, binnen een termijn van twee jaar na de 

aankoop, een aanvraag tot erkenning als natuurreservaat in te dienen.
53

 Indien de 

aanvraag geweigerd wordt, kan voor het betrokken terrein geen beheersubsidie 

worden bekomen.
54

 

 

58. Ook het toepassingsgebied van de subsidieregelingen vertoont overlappingen. 

De aankoopsubsidie kan worden aangevraagd door de terreinbeherende verenigingen 

die in die zin erkend zijn door het Vlaams Gewest.
55

 Eén van de voorwaarden voor de 

erkenning als terreinbeherende vereniging is een track record van minimum negen 

jaar op het vlak van het beheer van erkende natuurreservaten in het Vlaams Gewest.
56

 

Elke terreinbeherende vereniging is dus noodzakelijk een beheerder van erkende 

                                                 

 

 
50

 Art. 36, §6 en art. 44, §1 Decreet natuurbehoud. 
51

 B.Vl.Reg. van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van 

natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, 

B.S. 17 september 2003 verder: Besluit natuurbehoud. 
52

 Art. 34, §1 Decreet natuurbehoud. 
53

 Art. 7 Besluit natuurbehoud. 
54

 Art. 14 Besluit natuurbehoud. Een aanvraag kan bijvoorbeeld worden geweigerd omwille van een 

tekort aan beschikbare begrotingskredieten voor de subsidiëring van erkende reservaten. 
55

 Art. 5 Besluit natuurbehoud. 
56

 Art. 2, 5° Besluit natuurbehoud. 
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natuurreservaten (supra §39). In omgekeerde richting geldt geen gelijkaardige 

verplichting. 

 

II.2.3. Aankoopsubsidieregeling 

 

II.2.3.1. Doel 

 

59. Zoals gezegd moet de aankoopsubsidieregeling ertoe bijdragen kwaliteitsvolle 

natuur te realiseren, en dit door een voortdurende toename van de gebieden onder 

effectief natuurbeheer. Het is dan ook de bedoeling dat de terreinen die op grond van 

de subsidieregeling worden verworven nadien omgevormd worden tot een erkend 

natuurreservaat. 

 

60. In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2009 tot 

2014
57

 werd de ambitie uitgesproken om het verwervingsritme te verhogen, of toch 

minstens aan te houden. Uit cijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

blijkt echter dat de jaarlijkse verwerving van natuurgebieden door de terreinbeherende 

verenigingen een dalende trend vertoont (bijlage 6). Tijdens de huidige regeerperiode 

kochten de terreinbeherende verenigingen jaarlijks gemiddeld 624 hectare aan, ten 

opzichte van 778 hectare tijdens de vorige regeerperiode. 

 

II.2.3.2. Begunstigden 

 

61. De aankoopsubsidieregeling geldt enkel voor de terreinbeherende 

verenigingen die van het Vlaams Gewest een erkenning hebben verkregen.
58

 Om zo’n 

erkenning te verkrijgen moet de kandidaat-vereniging voldoen aan tien kwalitatieve 

erkenningsvereisten waaronder het bezitten van een vzw-statuut, het bepalen van het 

natuurbehoud en/of de natuurbescherming in het Vlaams Gewest als hoofdzakelijk en 

ondubbelzinnig doel, het hebben van de verenigingszetel in het Vlaams Gewest of het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag 

en het bijhouden van een transparante boekhouding.
59

 

 

62. Voor de kandidaat-vereniging geldt, zoals hoger aangegeven, ook de 

voorwaarde van een track record van minimum negen jaar op het vlak van het beheer 

van erkende natuurreservaten in het Vlaams Gewest. Dat beheer wordt, gekoppeld aan 

het niveau waarop de kandidaat-vereniging als natuurbeheerder erkend wil worden 

(regionaal, provinciaal of gewestelijk), uitgedrukt in een aantal kwantitatieve 

voorwaarden. De kandidaat-vereniging moet een bepaald aantal natuurreservaten 

beheren (van 10 tot 35) met een minimale oppervlakte (van 175 hectare tot 1.000 

hectare). De natuurreservaten moeten ook een zekere verspreidingsgraad hebben. Tot 

                                                 

 

 
57

 Regeerakkoord Vl.Reg. 2009-2014, http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-

regering/beleidsdocumenten/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2009-2014 (laatst 

geraadpleegd op 27 april 2014). 
58

 Art. 5 Besluit natuurbehoud. 
59

 Art. 2, §2, 1
e
 lid Besluit natuurbehoud. De kwalitatieve vereisten garanderen het bestendig gebruik 

van het met de subsidie aangekochte terrein als natuurgrond. 

http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2009-2014
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2009-2014
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slot moet de kandidaat-vereniging die erkend wil worden op provinciaal of 

gewestelijk niveau beschikken over een staf, die instaat voor het beheer en de 

monitoring van het erkend natuurreservaat. 

 

II.2.3.3. Aanvraag 

 

63. De terreinbeherende vereniging dient de aanvraag voor de 

aankoopsubsidiëring in bij het Agentschap voor Natuur en Bos vóór 31 januari van 

het kalenderjaar waarop de aanvraag slaat.
60

 De aanvraag moet een aantal 

documenten bevatten, waaronder een indicatief vijfjarenprogramma van de terreinen 

die de terreinbeherende vereniging in de betreffende periode verwacht aan te kopen.
61

  

 

64. Het Agentschap voor Natuur en Bos brengt de terreinbeherende vereniging op 

de hoogte van de beslissing die de minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

genomen heeft vóór 15 maart van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
62

 

 

II.2.3.4. Specifieke vereisten 

 

65. Voor het betreffende terrein moet binnen een termijn van twee jaar na de 

aankoop een aanvraag tot erkenning als natuurreservaat ingediend worden. Dergelijke 

aanvraag kan slechts plaatsvinden voor terreinen met een totale oppervlakte van ten 

minste 5 hectare. Indien de terreinbeherende vereniging binnen het verstrijken van de 

termijn van twee jaar geen (geheel van) terreinen heeft verworven die aan die 

voorwaarde voldoen, wordt de termijn van twee jaar automatisch verlengd met twee 

jaar. Na het verstrijken van vier jaar na de aankoop van het terrein, kan de 

terreinbeherende vereniging een aanvraag tot erkenning als natuurreservaat indienen 

ongeacht de oppervlakte van het terrein.
63

 

 

66. Indien de aanvraag tot erkenning geweigerd wordt behoudt het terrein zijn 

statuut als natuurgebied. Het beheer ervan blijft in handen van de terreinbeherende 

vereniging, die daarbij niet gebonden is door een beheersplan. 

 

67. Ten tweede gelden voor elk terrein dat met behulp van de 

aankoopsubsidieregeling verworven is strikte regels voor de vervreemding. Het 

Agentschap voor Natuur en Bos moet door de terreinbeherende vereniging 

onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van het voornemen het terrein te 

vervreemden. De vervreemding kan pas plaatsvinden na goedkeuring door de minister 

van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.
64

 

 

 

                                                 

 

 
60

 Art. 6, §1 Besluit natuurbehoud. 
61

 Art. 6, §2 Besluit natuurbehoud. 
62

 Art. 6, §3-4 Besluit natuurbehoud. 
63

 Art. 7, §3 Besluit natuurbehoud. 
64

 Art. 7, §4 Besluit natuurbehoud. 
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II.2.3.5. Budget 

 

68. De aankoopsubsidie kan worden toegekend in de mate dat het jaarlijks budget 

dit toelaat.
65

 Er is geen officieel rapport voorhanden waarin de exacte bedragen van 

de uitgekeerde aankoopsubsidies worden opgesomd. 

 

69. In de commissievergadering van 4 oktober 2011 werd aan de Vlaamse 

minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. SCHAUVLIEGE gevraagd om een 

overzicht op jaarbasis te geven van de aankoopsubsidies die sinds 27 juni 2003 

werden uitgekeerd.
66

 De minister heeft verklaard dat het totaal bedrag van 

aankoopsubsidies op jaarbasis varieert tussen 6.843.000 EUR (in 2010) en 8.964.000 

EUR (in 2003, 2004 en 2008). 

 

II.2.3.6. Subsidiebedrag 

 

70. Om goedkope aankopen te stimuleren en dure te ontmoedigen wordt het 

subsidiebedrag berekend op basis van een getrapt systeem.
67

 De grote lijnen van dat 

systeem worden hierna omschreven. 

 

71. Het subsidiebedrag is een bepaald percentage van het aankoopbedrag van het 

betreffende terrein, inclusief alle daaraan verbonden kosten.
68

 Het percentage is op 

degressieve wijze aan het aankoopbedrag gekoppeld. Met andere woorden, hoe hoger 

het aankoopbedrag hoe kleiner het percentage dat gesubsidieerd wordt. Het 

aankoopbedrag wordt opgesplitst in drie schijven, waarvoor telkens een specifiek 

percentage geldt: tussen 90% en 60% voor de schijf van het aankoopbedrag kleiner 

dan of gelijk aan 10.000 EUR per hectare, tussen 80% en 50% voor de schijf van het 

aankoopbedrag tussen 10.000 EUR en 12.500 EUR per hectare, tussen 60% en 40% 

voor de schijf van het aankoopbedrag groter dan 12.500 EUR en kleiner dan of gelijk 

aan 18.000 EUR per hectare. Alles wat boven de 18.000 EUR per hectare kost, wordt 

niet gesubsidieerd.
69

 

 

72. Daarnaast wordt het subsidiebedrag mee bepaald door de ligging van het 

betreffende terrein (binnen of buiten het VEN of in een agrarisch gebied) en de al dan 

niet definitieve vaststelling van de afbakeningsplannen. 

 

II.2.3.7. Cumulatie met andere subsidies 

 

73. De regelgeving bevat geen bepaling die een cumulatie van de aankoopsubsidie 

van het Vlaams Gewest met een aankoopsubsidie van de provincies en/of de 

gemeentes verbiedt. Een samenvoeging van verschillende soorten aankoopsubsidies is 

dus toegestaan. 

                                                 

 

 
65

 Art. 5 Besluit natuurbehoud. 
66

 Vr. en Antw. Vl.R. 2011-2012, 4 oktober 2011 (Schr.Vr. nr. 25 L. CEYSSENS). 
67

 Art. 8, §1-6 Besluit natuurbehoud. 
68

 Art. 8, §8 Besluit natuurbehoud. Het gaat om de kosten voor de registratie en het notariële ereloon, 

het zegelrecht en eventueel de uittredingsvergoeding. 
69

 Art. 8, §1 Besluit natuurbehoud. 
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II.2.3.8. Controle 

 

74. Het subsidiebedrag wordt ten eerste uitgekeerd in drie fases, waardoor 

controle over de besteding ervan kan worden uitgeoefend.
70

 In de eerste fase, na de 

beslissing over de toekenning, wordt 50% van het subsidiebedrag uitgekeerd. In de 

tweede fase, na de goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos van de 

besteding van de helft van het geld dat werd verkregen in de eerste fase, wordt de 

volgende 40% van het subsidiebedrag toegewezen. De resterende 10% tot slot wordt 

uitbetaald in de derde fase, na de goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en 

Bos van de besteding van de volledige subsidie. 

 

75. Ten tweede is de terreinbeherende vereniging verplicht een boekhouding bij te 

houden, opdat de ambtenaren van het Vlaams Gewest de aanwending van de 

aankoopsubsidie efficiënt kunnen controleren.
71

 

 

II.2.3.9. Duur subsidiemaatregel 

 

76. De duur van de aankoopsubsidieregeling is onbepaald in de tijd. Zij blijft van 

kracht zolang de toepasselijke regelgeving dat is. 

 

II.2.4. Beheersubsidieregeling 

 

II.2.4.1. Doel 

 

77. De beheersubsidie wordt toegekend voor “de huur, het beheer en het toezicht, 

de eerste inrichting, de monitoring, de uitzonderlijke eenmalige inrichtingen, de 

openstelling van en het onthaal in erkende natuurreservaten”.
72

 De bedoeling is op die 

manier het netwerk van natuurreservaten in het Vlaams Gewest uit te breiden, om bij 

te dragen aan  de internationale en supranationale verplichtingen op het vlak van de 

instandhouding van de biodiversiteit, waaronder de Europese Biodiversiteitsstrategie. 

 

II.2.4.2. Begunstigden 

 

78. De beheersubsidieregeling is, in tegenstelling tot de aankoopsubsidieregeling, 

van kracht voor alle private personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.
73

 

 

79. De subsidie voor het onthaal van het publiek in een erkend natuurreservaat 

kan evenwel enkel worden aangevraagd door de terreinbeherende vereniging die 

daartoe op provinciaal niveau is aangeduid.
74

 

 

                                                 

 

 
70

 Art. 9 Besluit natuurbehoud. 
71

 Art. 2, §2, 1
e
 lid, 6° Besluit natuurbehoud. 

72
 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 

73
 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 

74
 Art. 21, §1, 1

e
 lid Besluit natuurbehoud. 
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80. Wel geldt als voorwaarde dat de kandidaat-begunstigde over een erkend 

natuurreservaat beschikt en dit reservaat beheert.
75

 De facto is de subsidieregeling dus 

enkel toegankelijk voor de beheerders van erkende natuurreservaten. 

 

II.2.4.3. Aanvraag 

 

81. De beheerder van erkende natuurreservaten moet de aanvraag voor de 

beheersubsidiëring slechts één keer indienen. Een toekenning blijft gelden voor de 

gehele erkenningsperiode van het natuurreservaat
76

, i.e. voor een periode van 27 

jaar.
77

 

 

82. Aanvragen voor de subsidiëring van uitzonderlijke eenmalige werken en voor 

de openstelling van het natuurreservaat kunnen afzonderlijk gebeuren.
78

 

 

83. De aanvraag gebeurt bij het Agentschap voor Natuur en Bos en moet een 

aantal identificatiegegevens bevatten met betrekking tot de kandidaat-begunstigde en 

het reservaat.
79

 

 

II.2.4.4. Budget 

 

84. De beheersubsidie kan worden toegewezen in de mate dat daarvoor ruimte is 

in het jaarlijks budget.
80

 Ook wat deze uitkeringen betreft, zijn geen officiële 

bedragen gepubliceerd. 

 

85. In de aangehaalde commissievergadering van oktober 2011 heeft de Vlaamse 

minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur J. SCHAUVLIEGE bekendgemaakt dat het 

totaal bedrag van beheersubsidies op jaarbasis varieert tussen 3.097.078 EUR (in 

2003) en 5.637.525 EUR (in 2011). In tegenstelling tot wat het geval is bij de 

aankoopsubsidies, vertoont het uitkeren van beheersubsidies voor de erkende 

natuurreservaten een stijging (bijlage 7). 

 

II.2.4.5. Subsidiebedrag 

 

86. Het subsidiebedrag hangt af van het beoogde doel: 

 

- Huur van een erkend natuurreservaat: tot 60% van de werkelijke kosten kan worden 

gesubsidieerd. Hierbij geldt een plafond van 100 EUR per hectare en per jaar.
81

 

 

                                                 

 

 
75

 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 
76

 Art. 15, §3 Besluit natuurbehoud. 
77

 Art. 36, §5 Decreet natuurbehoud. 
78

 Art. 15 Besluit natuurbehoud. 
79

 Bijlage III Besluit natuurbehoud. 
80

 Art. 15, §3 Besluit natuurbehoud. 
81

 Art. 16, §1 Besluit natuurbehoud. 



 20 

- Beheer van en toezicht in een erkend natuurreservaat: de subsidie bestaat uit een 

forfaitaire basissubsidie en een aanvullende forfaitaire subsidie. De forfaitaire 

basissubsidie bedraagt 50 EUR per hectare en per jaar.
82

 De aanvullende forfaitaire 

subsidie varieert volgens de oppervlakte van de terreinen en het actuele natuurtype dat 

aanwezig is in het reservaat van 125 EUR tot 500 EUR per hectare en per jaar.
83

 

 

- Opstellen van het beheerplan voor en eerste inrichting van een erkend 

natuurreservaat: wordt eenmalig gesubsidieerd voor een bedrag van 250 EUR per 

hectare.
84

 

 

- Monitoring in een erkend natuurreservaat: wordt gesubsidieerd voor een bedrag van 

35 EUR per hectare en per jaar.
85

 

 

- Uitzonderlijke eenmalige inrichtingsmaatregelen hebben natuurherstel, 

natuurontwikkeling in, of een verbeterde openstelling van een erkend reservaat als 

doel: zij worden voor maximaal 80% gesubsidieerd. Het minimale subsidiebedrag 

bedraagt 2.250 EUR.
86

 

 

- Openstelling van een erkend natuurreservaat: wordt gesubsidieerd voor een bedrag 

van 2 EUR per meter en per jaar. Een plafond is vastgesteld op 50 EUR per hectare en 

per jaar voor het volledige reservaat.
87

 

 

- Onthaal in een erkend natuurreservaat: wordt gesubsidieerd aan de hand van een 

basisonthaalsubsidie ten belope van 25.000 EUR per provincie en per jaar. De 

basisonthaalsubsidie moet worden aangewend voor de werking van de op het 

reservaat gelegen bezoekerscentra.
88

 Om hierop aanspraak te kunnen maken moet de 

kandidaat-natuurbeheerder ten minste 200 hectare erkende reservaten in beheer 

hebben en moeten de bezoekerscentra aan bepaalde criteria voldoen.
89

 

 

II.2.4.6. Cumulatie met andere subsidies 

 

87. De beheersubsidie is niet cumuleerbaar met andere tegemoetkomingen van het 

Vlaams Gewest
90

, maar wel met provinciale en/of gemeentelijke subsidies, ook indien 

die subsidies dezelfde subsidiabele kosten dekken. 

 

                                                 

 

 
82

 Art. 17, §1, 1
e
 lid Besluit natuurbehoud. De forfaitaire basissubsidie staat los van het actuele 

natuurtype dat aanwezig is in het reservaat. 
83

 Art. 17, §1, 2
e
 lid Besluit natuurbehoud. 

84
 Art. 18 Besluit natuurbehoud. De subsidie wordt slechts toegekend na goedkeurig van het beheerplan 

door de minister. 
85

 Art. 19, §3 Besluit natuurbehoud. Deze subsidie wordt jaarlijks samen met de subsidie voor huur, 

beheer en toezicht uitbetaald. 
86

 Art. 22, §1 Besluit natuurbehoud. 
87

 Art. 20 Besluit natuurbehoud. 
88

 Art. 21, §1, 1
e
 lid Besluit natuurbehoud. Het uitgekeerde subsidiebedrag dient voor 85% te worden 

verantwoord door personeelskosten die samenhangen met het onthaal van het publiek in de 

natuurreservaten. 
89

 Art. 21, §1, 2
e
 lid Besluit natuurbehoud. 

90
 Art. 25 Besluit natuurbehoud. 
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II.2.4.7. Controle 

 

88. De benutting van de beheersubsidies wordt strikt gecontroleerd. Ten eerste 

gebeurt de uitbetaling ervan periodiek en aan de hand van voorschotten. Dit geldt niet 

voor de subsidie voor het opstellen van het beheerplan en de eerste inrichting, die 

wordt uitbetaald na de erkenning als natuurreservaat.
91

 Voor de andere subsidies 

(huur, beheer, toezicht, monitoring, openstelling en subsidie voor bezoekerscentra) 

wordt om de drie maanden een voorschot gegeven van 22,5%.
92

 Het saldo wordt 

uitbetaald in het volgend werkingsjaar en na voorlegging van de jaarrapporten.
93

 

 

89. Ten tweede gelden restricties aangaande de besteding van de subsidie. 

Minimum 60% van de subsidies voor het beheer, de monitoring en de openstelling 

moet worden verantwoord door personeelskosten die met die werkzaamheden 

samenhangen.
94

 Dit betekent dat maximaal 40% van die subsidies aan andere zaken 

kan besteed worden. 

 

90. Tot slot moet de begunstigde van de beheersubsidie op periodieke tijdstippen 

een uitgebreid monitoringrapport indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Deze verplichting geldt drie vegetatiejaren na de erkenning, en vanaf dan om de vijf 

jaar.
95

 Daarnaast moet ook jaarlijks een beperkt monitoringrapport aan het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek overgemaakt worden.
96

 

 

II.2.4.8. Duur subsidiemaatregel 

 

91. De duur van de beheersubsidieregeling is onbepaald in de tijd. Zij blijft van 

kracht zolang de toepasselijke regelgeving dat is. 

 

92. De erkenningsperiode van een natuurreservaat is 27 jaar. De erkenning is 

telkens hernieuwbaar aan dezelfde voorwaarden.
97

 Zolang het natuurreservaat erkend 

is, kan de beheerder hiervoor jaarlijks subsidies verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
91

 Art. 24, §1 Besluit natuurbehoud. 
92

 Art. 24, §2, 1° Besluit natuurbehoud. Deze voorschotten moeten worden uitbetaald respectievelijk 

vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december van het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking 

heeft. 
93

 Art. 24, §2, 2° Besluit natuurbehoud. 
94

 Art. 24, §3 Besluit natuurbehoud. 
95

 Art. 19, §1 Besluit natuurbehoud. 
96

 Art. 19, §2 Besluit natuurbehoud. 
97

 Art. 36, §5 Decreet natuurbehoud. 
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DEEL III: HET EUROPESE VERBOD OP STAATSSTEUN 

 

III.1. HET VERBOD OP STAATSSTEUN 

 

III.1.1. Inleiding 

 

93. Het verbod op staatssteun verbiedt de lidstaten financiële steun aan een 

onderneming te geven, indien daardoor de positie van die onderneming ten opzichte 

van andere ondernemingen bevoordeeld wordt. Op die manier beoogt het verbod de 

eerlijke mededinging en daarmee de goede werking van de interne markt van de 

Europese Unie te vrijwaren.  

 

94. Het verbod op staatssteun is van toepassing op elke “onderneming” in de zin 

van het VWEU. Financiële steun vanwege de Staat aan een onderneming zal 

aangemerkt worden als verboden staatssteun indien cumulatief voldaan is aan vijf 

voorwaarden.  

 

III.1.2. Kwalificatie als “onderneming”: conditio sine qua non voor toepassing 

staatssteunverbod 

 

95. Volgens vaste rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van 

Justitie heeft de term “onderneming” betrekking op “elke entiteit die een economische 

activiteit uitoefent” en dit “los van het juridisch statuut en de financieringswijze van 

deze entiteit”.
98

 Nog volgens het Gerecht en het Hof moet onder “economische 

activiteit” worden verstaan “het aanbieden van goederen of diensten op een 

welbepaalde markt, op directe wijze”.
99

 De Europese rechters hanteren dus een 

functioneel criterium voor de kwalificatie, waarbij belang wordt gehecht aan de aard 

van de uitgevoerde activiteit en niet aan het statuut of de eigenschappen van de acteur. 

 

96. Dit houdt in dat niet enkel privaatrechtelijke rechtspersonen maar ook 

publiekrechtelijke instellingen als onderneming moeten worden beschouwd, voor 

zover zij een economische activiteit uitoefenen. 

 

97. Het is mogelijk dat een bepaalde entiteit slechts voor een deel van zijn 

activiteiten gekwalificeerd wordt als onderneming.
100

 Indien het gaat om een 

publiekrechtelijke instelling, kan dit enkel indien de economische activiteit 

losgekoppeld kan worden van de uitoefening van de prerogatieven van de openbare 

macht.
101

 

 

                                                 

 

 
98

 HvJ C-41/90, K. Höfner en F. Elser v. Macrotron GmbH, Jur. 1991, I, 2016. 
99

 HvJ C-82/01, Aéroports de Paris v. Commissie, Jur. 2002, I, 9297. 
100

 O.m.: HvJ C-49/07, MOETO, Jur. 2008, I, 04863. 
101

 O.m.: HvJ C-113/07, SELEX Sistemi Integrati v. Commissie, Jur. 2009, I, 02207. 
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III.1.3. Voorwaarden voor kwalificatie als staatssteun 

 

98. Op grond van artikel 107, §1 VWEU is financiële steun vanwege de Staat 

onverenigbaar met de interne markt en daarom verboden indien zij voldoet aan vijf 

voorwaarden.
102

 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet aan deze voorwaarden 

cumulatief voldaan zijn vooraleer er sprake is van verboden staatssteun.
103

  

 

99. Eén, het gaat om steun die afkomstig is van de Staat, of met staatsmiddelen 

bekostigd is. Twee, de steun verschaft een voordeel aan een bepaalde onderneming. 

Drie, de steun vertoont een selectief karakter. Vier, de steun vervalst de concurrentie 

of dreigt ze te vervalsen. Vijf, dit resulteert in een negatieve beïnvloeding van het 

handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie. 

 

100. De Europese Commissie alsook het Gerecht en het Hof nemen de vierde en de 

vijfde voorwaarde doorgaans samen in overweging. Een vervalsing van de 

mededinging betekent immers ipso facto een ongunstige beïnvloeding van het 

interstatelijke handelsverkeer. Om redenen van duidelijkheid worden de twee 

voorwaarden hier afzonderlijk toegelicht. 

 

III.1.3.1. Steun afkomstig van Staat of met staatsmiddelen bekostigd 

 

101. Bij het aftoetsen van de eerste voorwaarde geven het Gerecht en het Hof een 

brede invulling aan de begrippen “Staat” en “staatsmiddelen”. 

 

102. Het begrip “Staat” omvat niet enkel de centrale overheid, maar ook regionale 

en lokale publiekrechtelijke organen, of private organen die door de Staat zijn 

opgericht en/of in haar naam een taak uitvoeren.
104

 Om na te gaan of de steun 

afkomstig is van de Staat, moeten alle specifieke omstandigheden van de zaak in 

aanmerking worden genomen. Het bestaan van een gezagsrelatie is een belangrijke 

indicator dat de steun een statelijke oorsprong heeft.
105

 

 

103. Het begrip “staatsmiddelen” behelst een gevarieerde waaier aan maatregelen 

die een Staat kan nemen ten aanzien van een bepaalde onderneming, i.e. het 

verschaffen van verschillende soorten subsidies, het gunnen van leningen met een 

lage rente, het aangaan van een borgstelling, het toekennen van voordelige 

afbetalings- of contractuele voorwaarden, de voordelige verkoop van onroerende 

goederen die aan de Staat toebehoren en de vrijstelling van belastingen of het toestaan 

van gunstige belastingsvoorwaarden.
106

 Indien het toekennen van een of andere vorm 

                                                 

 

 
102

 Art. 107 VWEU verbiedt staatssteun dus niet principieel. 
103

 O.m.: HvJ C-142/97, Tubemeuse, Jur. 1990, I, 959, §25; HvJ C-278/92, Spanje v. Commissie, Jur. 

1994, I, 4103, §20; HvJ C-482/99, Frankrijk v. Commissie, Jur. 2002, I, 4397, §68. 
104

 M. EBNER en E. GAMBARO, “The Notion of State Aid” in: A. SANTA MARIA en C. BISCARETTI DI 

RUFFIA (eds.), Competition and State Aid – An Analysis of the EC Practice, Den Haag, Kluwer, 2007, 

15-48. 
105

 O.m.: HvJ C-181/97, Van der Kooy BV et al. v. Commissie, Jur. 1999, I, 483, §37; HvJ C-305/89, 

Italië v. Commissie, Jur. 1991, I, 1603, §13-14; HvJ C-482/99, Stardust Marine, Jur. 2002, I, 4397, 

§56. 
106

 M. EBNER en E. GAMBARO, “The Notion of State Aid”, 15-48. 
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van steun een impact heeft op het budget van de Staat, dit kan direct of indirect zijn, is 

de eerste voorwaarde vervuld.
107

 

 

III.1.3.2. Steun kent voordeel toe aan bepaalde onderneming 

 

104. Een onderneming geniet een “voordeel” in de zin van het VWEU indien de 

steun leidt tot winst, dan wel tot een verlaging van haar lasten. Het is daarbij 

irrelevant wat de juridische grondslag van de steun is en welke vorm zij aanneemt, 

alsook welk doel zij beoogt te bereiken. De enige relevante factor is het effect van die 

steun op de markt.
108

 

 

105. De referentie om na te gaan of al dan niet een voordeel wordt toegekend zijn 

de gewoonlijke omstandigheden waarin de onderneming zich op de markt begeeft. 

Indien de onderneming de steun in die omstandigheden normaliter niet verkregen zou 

hebben, bestaat in haar hoofde een voordeel.
109

 

 

106. Omdat “gewoonlijke marktomstandigheden” noodzakelijkerwijze een 

hypothetisch gegeven is, hanteren het Gerecht en het Hof bij het aftoetsen het 

criterium van de “market economy investor”.
 110

 Volgens dat criterium is de tweede 

voorwaarde vervuld, indien de Staat steun verleent in omstandigheden waarin een 

rationele privé-investeerder dit niet zou doen.
111

 Bijvoorbeeld: als de Staat een lening 

met een lage rente toekent aan een bepaalde onderneming maar die onderneming een 

lening met een even lage rente kan verkrijgen bij een bank, bestaat er geen voordeel. 

Indien de onderneming daarentegen geen lening met dergelijke gunstige voorwaarden 

kan verkrijgen bij een bank, is er wel sprake van een “voordeel” in de zin van het 

VWEU. 

 

III.1.3.3. Steun heeft selectief karakter 

 

107. De steun is selectief indien zij een bepaalde onderneming of bepaalde 

producties begunstigt. Maatregelen met een algemeen karakter die erop gericht zijn de 

ontwikkeling van de nationale economie te stimuleren zijn daarom geen verboden 

staatssteun.
112

  

 

                                                 

 

 
107

 O.m.: HvJ C-72/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der 

Sloman Neptun Schiffahrts AG, Jur. 1993, I, 887, §19. 
108

 O.m.: HvJ C-487/06, British Aggregates v. Commissie, Jur. 2008, I, 10515, §85 en §92. 
109

 O.m.: HvJ C-387/92, Banco Exterior de España v. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, I, 877, 

§12-13; HvJ C-280/00, Altmark Trans GmbH v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Jur. 2003, I, 

7747, §84 verder: HvJ, Altmark. 
110

 O.m.: HvJ C-39/94, SFEI et al., Jur. 1996, I, 3546, §60; HvJ C-83/01, Chronopost v. Ufex et al., 

Jur. 2003, I, 6993, §38; Ger.EU T-196/04, Ryanair v. Commissie, Jur. 2008, II, 3643. 
111

 J. KAVANAGH, G. NIELS en S. PILSBURY, “The market economy investor: an economic role model 

for assessing State aid” in: E. SZYSZCZAK (ed.), Research Handbook on European State Aid Law, Glos, 

Edward Elgar Publishing Ltd., 2011, 90-104. 
112

 M. EBNER en E. GAMBARO, “The Notion of State Aid”, 15-48. 
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108. Dat betekent niet dat alle steun waarvan niet op voorhand is bepaald dat zij 

toekomt aan een bepaalde onderneming of bepaalde producties, automatisch 

onttrokken is aan de werking van artikel 107, §1 VWEU. Indien die steun wordt 

toegekend op basis van objectieve criteria, waardoor zij in theorie toekomt aan een 

ongelimiteerd aantal begunstigden maar in de praktijk resulteert in een voordeel voor 

een bepaalde onderneming of bepaalde producties terwijl andere ondernemingen of 

producties daarvan worden uitgesloten, gaat het om verboden staatssteun.
113

 

 

109. In grote lijnen kunnen vijf soorten steun met een selectief karakter worden 

onderscheiden. Ten eerste, individuele steun die wordt toegekend aan één specifieke 

onderneming. Ten tweede, steun die toekomt aan bepaalde categorieën van 

ondernemingen, zoals steun aan grote ondernemingen
114

, KMO’s
115

 of fabrieken.
116

 

Ten derde, steun die gegeven wordt aan bepaalde sectoren van ondernemingen, ook al 

komt de steun zonder onderscheid toe aan alle ondernemingen in die sector.
117

 Ten 

vierde, lokale of regionale steun.
118

 Tot slot, steun die enkel geldt ten aanzien van 

ondernemingen die zijn opgericht na een bepaalde datum.
119

 

 

110. Om het selectiviteitscriterium te beoordelen hebben de Europese Commissie, 

het Gerecht en het Hof rekening gehouden met de bedoelingen van de Staat bij het 

toekennen van de financiële steun. In het bijzonder werden de toepasselijke wet- en 

regelgeving, parlementaire voorbereidingen of debatten en zelfs verklaringen door de 

minister in overweging genomen.
120

 

 

III.1.3.4. Steun houdt actuele of potentiële vervalsing mededinging in 

 

111. De mededinging op de interne markt is het resultaat van een complexe 

wisselwerking tussen de ondernemingen die op die markt actief zijn. Indien er 

vervalsing van de mededinging optreedt, zijn zowel de onderneming die door de steun 

wordt bevoordeeld als de ondernemingen die niet van dat voordeel genieten en 

daardoor schade ondervinden, belanghebbende partij. De belangen van beide partijen 

(wel bevoordeeld en niet bevoordeeld) laten zich afbakenen door het begrip 

“relevante markt”.
121
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119
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112. Wanneer de relevante markt een geografische markt is, wordt zij in 

staatssteunzaken zo goed als automatisch gelijkgeschakeld met het gebied van de 

interne markt, i.e. de Europese Economische Ruimte.
122

 Dit heeft als gevolg dat de 

Europese Commissie doorheen de jaren nauwelijks onderzoek heeft verricht naar het 

effect van bepaalde steun op de interne markt en dat de vervalsing van de 

mededinging de facto wordt verondersteld.
123

 

 

113. De lakse houding van de Europese Commissie werd nog maar enkele keren 

bekritiseerd door het Gerecht en het Hof
124

, maar is wel uitvoerig becommentarieerd 

vanuit andere invalshoeken. De Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling verder: OESO schreef hierover het volgende: “The EU approach, 

because it does not focus directly on competition, may label as state aid some forms 

of benign assistance and may not label as state aid some forms of assistance, which 

are inefficient”.
125

 Het Engelse Office of Fair Trading deelt de kritiek van de OESO, 

en stelt dat “the European state aid rules should be improved to take better account of 

the potentional for competition distortions to arise”.
126

  

 

114. Om de impact op de mededinging in te schatten zou de Europese Commissie 

volgens de OESO twee zaken moeten onderzoeken. Ten eerste, de marktpositie van 

de onderneming die door de steun bevoordeeld wordt. Indien de onderneming een 

sterke marktpositie heeft is de kans op vervalsing van de mededinging immers groot 

en omgekeerd. Ten tweede, het bestaan van een causale link tussen de steun die aan 

de onderneming wordt toegekend en de vervalsing van de mededinging.
127

  

 

115. Aan die causale link refereerde ook het Gerecht van Eerste Aanleg in haar 

arrest Italië en Wam S.p.A v. Commissie, waarin zij een beslissing van de Europese 

Commissie verwierp omdat die het bestaan van staatssteun afleidde uit het enkele feit 

dat de onderneming actief was op de interne markt. Het Gerecht benadrukte: “… 

une telle motivation générale, basée sur le rappel des principes issus de la 

jurisprudence et sur le fait que des effets sur les échanges ou sur la concurrence ne 

sauraient être exclus, ne peut, à elle seule, être considérée comme répondant aux 

exigences de l’article 253 CE”.
128

 Het beroep door de Europese Commissie bij het 

Hof van Justitie werd op dezelfde gronden verworpen.
129
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III.1.3.5. Steun heeft negatieve invloed op handelsverkeer tussen lidstaten 

 

116. Er is geen vooraf bepaalde grens die aangeeft wanneer het handelsverkeer 

tussen de lidstaten ongunstig beïnvloed wordt.
130

 Daaruit volgt dat steun met een 

kleine omvang, of steun die wordt gegeven aan een kleine onderneming, of een 

onderneming die activiteiten voert met een lokale dimensie, niet a priori kan 

uitgesloten worden van het staatssteunverbod.
131

 Integendeel moet elke zaak 

afzonderlijk en met overweging van alle specifieke omstandigheden beoordeeld 

worden. 

 

117. Uit de beslissingen van de Europese Commissie en de rechtspraak van het 

Gerecht en het Hof blijkt dat de negatieve invloed op het interstatelijke 

handelsverkeer, zoals de vervalsing van de mededinging, de facto wordt 

verondersteld.
132

  

 

118. Hierop bestaan evenwel twee uitzonderingen, namelijk steun die ofwel op 

economisch vlak ofwel op territoriaal vlak een dermate beperkte omvang heeft dat 

mag worden aangenomen dat geen verstoring van de mededinging en het 

interstatelijke handelsverkeer zal optreden. Steun met een economisch beperkte 

omvang valt onder de de-minimisregeling.
133

 Steun met een territoriaal beperkte 

omvang komt ofwel toe aan ondernemingen die niet participeren aan de interstatelijke 

handel omdat de ondernemingsactiviteiten zich volledig op lokaal niveau afspelen
134

, 

ofwel aan ondernemingen die volledig vreemd zijn aan de Europese Unie.
135

 

 

III.1.4. Gevolgen van kwalificatie als staatssteun 

 

119. Financiële steun vanwege de Staat die cumulatief voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 107, §1 VWEU, moet op grond van artikel 108, §3 VWEU worden 

aangemeld bij de Europese Commissie opdat de Commissie haar staatssteuntoezicht 

kan uitoefenen.
136
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120. Het gaat enkel om “nieuwe steun”, die door de Europese Raad werd 

gedefinieerd als “alle steun, dat wil zeggen steunregelingen en individuele steun die 

geen bestaande steun is, met inbegrip van wijzigingen in bestaande steun”.
137

 Het Hof 

van Justitie heeft onder andere als nieuwe steun aangemerkt een nieuwe nationale 

steunregeling
138

, staatssteun toegekend op individuele basis die geen oorsprong heeft 

in een bestaande nationale steunregeling en een wijziging aan bestaande 

staatssteun.
139

 

 

121. De aanmelding moet gebeuren vooraleer de staatssteun wordt toegekend.
140

 

Dit betekent niet, zoals men zou kunnen vermoeden, dat de staatssteun pas moet 

worden aangemeld voor de effectieve toekenning ervan. Eerder impliceert de 

verplichting van artikel 108, §3 VWEU dat staatssteun wordt aangemeld vóór de 

beeïndiging van het wetgevend proces in de betrokken lidstaat, in het kader waarvan 

de staatssteun kan worden toegekend zonder het vervullen van verdere 

modaliteiten.
141

 

 

III.2. GEEN BEVOORRECHT STATUUT VOOR OPERATOREN DIE DIENSTEN VAN ALGEMEEN 

ECONOMISCH BELANG UITOEFENEN 

 

III.2.1. Toelichting bij begrip “diensten van algemeen economisch belang” 

 

122. Diensten van algemeen economisch belang zijn commerciële diensten 

waarvan de levering noodzakelijk is voor de samenleving, ook al is de markt niet 

geïnteresseerd om die diensten aan te bieden of niet geïnteresseerd om die diensten 

onder dezelfde voorwaarden
142

 aan te bieden.
143

 

 

123. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel komt het enkel aan de lidstaten toe 

om te definiëren wat zij onder het begrip diensten van algemeen economisch belang 

verstaan.
144

 Daarbij gelden twee beperkingen. Ten eerste kunnen de lidstaten niet 

ingaan tegen de Europese harmonisatieregels die gelden voor bepaalde sectoren. Ten 
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tweede kan de beoordeling van de lidstaten door de Europese Commissie op 

“kennelijke fouten” worden getoetst.
145

 

 

124. Oorspronkelijk werden voornamelijk de grote netwerkindustrieën, zoals 

postdiensten, energie, communicatie en het aanbieden van vervoer, gekwalificeerd als 

diensten van algemeen economisch belang. Doorheen de jaren is dat begrip breder 

ingevuld en heeft de Europese Commissie toegestaan dat ook andere soorten taken, 

uitgevoerd in het belang van de samenleving, een dienst van algemeen economisch 

belang kunnen uitmaken.
146

 Er bestaat bovendien geen verplichting om een opdracht 

of een dienst formeel als dienst van algemeen economisch belang aan te duiden, 

behalve wanneer dat uitdrukkelijk door het Europees recht wordt opgelegd. 

 

III.2.2. Toepasselijkheid staatssteunverbod op operatoren die diensten van algemeen 

economisch belang leveren 

 

125. Op grond van artikel 106, §2 VWEU
147

 zijn ondernemingen die diensten van 

algemeen economisch belang leveren, onderworpen aan het staatssteunverbod. Deze 

specifieke operatoren genieten dus geen bevoorrecht statuut en moeten in principe 

voldoen aan dezelfde regels als economische operatoren die een commercieel 

privébelang nastreven.  

 

126. Artikel 106, §2 VWEU bevat een voorwaardelijke afwijking: een uitzondering 

is toegestaan indien de missie van algemeen belang op het spel staat, en enkel door 

middel van staatssteun kan worden uitgevoerd. Op grond van deze bepaling kan de 

Europese Commissie uitzonderingen toestaan op het staatssteunverbod voor 

ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang volbrengen (infra 

onder III.4.). 

 

III.3. HET ARREST ALTMARK: COMPENSATIESTEUN DIE GEEN STAATSSTEUN IS 

 

III.3.1. Inleiding 

 

127. Ondanks de principiële toepasselijkheid van het verbod op staatssteun hebben 

zowel de Europese Commissie als het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van 
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Justitie overheidssteun in de vorm van compensatie voor het uitvoeren van diensten 

van algemeen economisch belang verder: compensatiesteun uitdrukkelijk 

toegestaan. 

 

128. In het arrest Altmark heeft het Hof een mechanisme ontwikkeld waardoor 

ondernemingen die compensatiesteun ontvangen, kunnen ontsnappen aan het verbod 

op staatssteun. Dit is met name het geval indien cumulatief voldaan is aan vier 

voorwaarden. 

 

129. Op de visie die het Hof in het arrest Altmark heeft ontwikkeld is uitgebreide 

kritiek geformuleerd. Dat heeft de Europese Commissie ertoe aangezet ook andere 

vormen van compensatiesteun verenigbaar te verklaren met de interne markt van de 

Europese Unie (infra onder III.4.). 

 

III.3.2. Het arrest Altmark: aanleiding en kernpunten 

 

130. In de zaak Altmark werd een Duitse onderneming Altmark Trans aangeklaagd 

door concurrent Nahverkehrsgesellschaft Altmark omwille van de toekenning van een 

licentie voor personenvervoer per autobus door de Duitse overheid. De Duitse 

overheid had immers de kandidaatstelling van Nahverkehrsgesellschaft voor de 

licentie verworpen. Nahverkehrsgesellschaft betwistte deze toekenning voor de 

rechtbank en poneerde dat Altmark Trans zonder de ontvangen staatssteun niet 

levensvatbaar was. 

 

131. Door de rechter in beroep werd aan het Hof een prejudiciële vraag gesteld: 

“zijn subsidies voor de compensatie van het financieel tekort van een openbare 

dienst voor lokaal personenvervoer in elk geval onderworpen aan de regeling van 

artikel 107, §1 VWEU, of kan men ervan uitgaan dat deze subsidies, gezien hun 

regionale karakter, a priori niet van aard zijn om de handel tussen de lidstaten van de 

Europese Unie te beïnvloeden?”. 

 

III.3.3. Voorwaarden voor kwalificatie als compensatiesteun 

 

132. Het Hof heeft besloten dat compensatiesteun ontsnapt aan het verbod op 

staatssteun indien tegelijkertijd voldaan is aan vier voorwaarden.
148

 Eén, de 

onderneming is daadwerkelijk belast met de uitvoering van de openbare dienst. Twee, 

de compensatiesteun is vooraf vastgesteld op basis van transparante parameters. Drie, 

de compensatiesteun is geplafonneerd. Vier, de onderneming wordt gekozen via een 

openbare aanbestedingsprocedure of het compensatieniveau wordt berekend via de 

zogenaamde “benchmarking” methode. 

 

 

 

                                                 

 

 
148

 Het principe van de toepasselijkheid van deze regels ex art. 106, §2 VWEU blijft dus behouden. 
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III.3.3.1. Daadwerkelijk belast met uitvoering openbare dienst 

 

133. De begunstigde onderneming moet effectief belast zijn met de uitvoering van 

de openbare dienst.
149

 Dit houdt in dat de verplichtingen inzake die uitvoering 

duidelijk omschreven moeten zijn.
150

 In de regel moet de onderneming daaromtrent 

een officiële, correct opgemaakte mandateringsakte kunnen voorleggen die werd 

toegekend door een overheidsbestuur.
151

 Op sommige momenten lijken het Gerecht 

en het Hof dit criterium nochtans breed te interpreteren en ook een toewijzing van de 

openbare dienst op basis van algemene regelgeving toe te staan.
152

 

 

III.3.3.2. Vooraf vastgestelde en transparante parameters voor berekenen 

compensatiesteun 

 

134. De parameters op grond waarvan de compensatiesteun wordt berekend, 

moeten op voorhand en op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld.
153

 

Dit betekent niet dat het exacte bedrag van de compensatiesteun bepaald moet zijn 

vooraleer de openbare dienst wordt toegekend, maar wel dat er een methode vaststaat 

om haar te berekenen.
154

 Een methode die wordt ontwikkeld na de toewijzing van de 

openbare dienst, voldoet niet aan de tweede Altmark voorwaarde.  

 

III.3.3.3. Geplafonneerde compensatiesteun 

 

135. De compensatiesteun mag niet hoger zijn dan wat nodig is om de kosten van 

de uitvoering van de openbare dienst te dekken, waarbij rekening wordt gehouden met 

de opbrengsten en met een redelijke winst voor de uitvoering van die verplichting.
155

 

De berekening van de compensatiesteun moet dus noodzakelijkerwijze gebeuren op 

basis van de kosten en niet op basis van andere parameters.
156

 

 

136. Deze derde voorwaarde wordt gezien als onontbeerlijk om de onttrekking aan 

het verbod op staatssteun te rechtvaardigen. Doordat alle steun verplicht geïnvesteerd 

wordt in het dekken van de kosten die voortkomen uit de realisatie van de openbare 

dienst, is de kans op vervalsing van de mededinging zo goed als onbestaande. 
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III.3.3.4. Keuze onderneming via openbare aanbestedingsprocedure of 

toepassing “benchmarking” methode 

 

137. Het Hof geeft blijk van een voorkeur voor de toekenning van de openbare 

dienst aan de hand van een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij de kandidaat 

wordt geselecteerd die de openbare dienst kan leveren tegen de laagste kost voor de 

gemeenschap. De aanbestedingsprocedure moet open, transparant en niet-

discriminerend zijn. 

 

138. Indien de toekenning niet gebeurt aan de hand van een openbare aanbesteding, 

moet het bedrag van de compensatiesteun worden berekend op basis van een 

kostenanalyse die is afgestemd op een “gemiddelde, goed beheerde en goed uitgeruste 

onderneming”, i.e. de vergelijkende of “benchmarking” methode. Bij deze 

kostenanalyse moeten eveneens de opbrengsten en een redelijke winst voor de 

uitvoering van de openbare dienst in rekening worden gebracht.
157

 

 

III.3.4. Gevolgen van kwalificatie als compensatiesteun 

 

139. Compensatiesteun die onder het Altmark regime valt, moet niet voorafgaand 

worden aangemeld bij de Europese Commissie.  

 

140. Dit houdt in dat de lidstaten een discretionaire bevoegdheid hebben om de 

financiële steun die zij aan ondernemingen verlenen te beoordelen in het licht van de 

Altmark voorwaarden. 

 

III.3.5. Kritiek op arrest Altmark 

 

141. Op het arrest Altmark werd aanzienlijke kritiek geuit. Hoofdzakelijk de vierde 

toepassingsvoorwaarde stond in het oog van de storm. 

 

142. De vierde voorwaarde lijkt op het eerste zicht eenvoudig en duidelijk, maar 

haar toepassing is in verschillende gevallen problematisch. Ten eerste kan een 

bepaalde dienst van algemeen economisch belang in voorkomend geval door een 

beperkt aantal of zelfs één onderneming worden aangeboden. In dat geval stoot de 

vierde voorwaarde op haar grenzen. Een openbare aanbesteding uitschrijven is dan 

nutteloos en het opmaken van een kostenanalyse die is gebaseerd op de kosten van 

een “gemiddelde, goed beheerde en goed uitgeruste onderneming” onmogelijk.
158

 

 

143. Ten tweede is het verkeerd ervan uit te gaan dat voor elke dienst van algemeen 

economisch belang een openbare aanbesteding uitgeschreven kan worden. Het Hof 

laat evenwel na de criteria die gelden bij de “benchmarking” methode (“gemiddelde, 
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goed beheerde en goed uitgeruste onderneming”) nader te omschrijven. Dat zorgt 

voor rechtsonzekerheid.
159

  

 

144. Tot slot wordt de vraag gesteld wat een overheid moet doen als die zich 

genoodzaakt ziet de vooraf vastgestelde parameters te veranderen als gevolg van 

gewijzigde economische of sociale omstandigheden.
160

 Of, in diezelfde lijn, welke 

verplichtingen een overheid heeft indien zij geconfronteerd wordt met complexe 

projecten van lange duur die geen a priori fixatie van parameters toelaten.
161

 

 

145. Meer fundamenteel was de kritiek op het inhoudelijke aspect van de vierde 

voorwaarde. Het Hof geeft voorrang aan het uitschrijven van een openbare 

aanbesteding, wat kadert in een tactiek om de laagste prijs te bekomen. Dat is 

verrassend, omdat het Hof recentelijk in het arrest Concordia Bus nog had geoordeeld 

dat het laagste aanbod niet noodzakelijk het economisch meest voordelige aanbod is. 

Dat laatste kan immers ook kwalitatieve criteria op onder andere sociaal en milieu 

vlak omvatten.
162

 

 

III.4. WETGEVINGSPAKKETTEN EUROPESE COMMISSIE: COMPENSATIESTEUN 

VERENIGBAAR MET WERKING INTERNE MARKT 

 

III.4.1. Inleiding 

 

146. Om tegemoet te komen aan de kritiek die was geformuleerd op het arrest 

Altmark, en te verhelpen aan de onzekerheid die bestond over de toepasselijkheid van 

het staatssteunverbod op compensatiesteun, heeft de Europese Commissie twee 

wetgevingspakketten gelanceerd.  

 

147. Het eerste pakket Monti-Kroes, genoemd naar respectievelijk de vorige en 

toenmalige commissaris voor de mededinging M. MONTI en N. KROES, werd 

geïntroduceerd in 2005. Het pakket werd in 2011 vervangen door het pakket Almunia, 

genoemd naar de huidige commissaris voor de mededinging J. ALMUNIA. 

 

III.4.2. Wetgevingspakket Monti-Kroes 

 

148. Het pakket Monti-Kroes bevat twee uitzonderingen op het staatssteunverbod. 

De compensatiesteun die de overheid verleent wordt dan verenigbaar geacht met de 

interne markt.  

 

                                                 

 

 
159

 J. DE BEYS, “Altmark: un arrêt qui ne règle rien”, JTDE 2004, 10-11; B.J. DRIJBER en N. SAANEN-

SIEBENGA, “Financiering van openbare diensten na Altmark”, NTER 2003, 258. 
160

 E. SZYSZCZAK, “Financing Services of General Economic Interest”, Mod.L.Rev. 2004, 991. 
161

 L. HANCHER en S.J.H EVANS, “Altmark als katalysator: het Commissiepakket met alle antwoorden 

rond staatssteun en diensten van algemeen economisch belang?”, NTER 2006, 158. 
162

 HvJ C-513/99, Concordia Bus, Jur. 2002, I, 7213. 
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149. De eerste uitzondering geldt indien voldaan is aan de voorwaarden van de 

zogenaamde DAEB-beschikking.
163

 De onderneming is dan vrijgesteld van de 

verplichting tot voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie.
164

 De tweede 

uitzondering is van kracht na een individuele goedkeuring door de Europese 

Commissie op basis van de zogenaamde DAEB-kaderregeling.
165

 

 

III.4.2.1. Compensatiesteun ex ante verenigbaar op basis van DAEB-beschikking 

 

III.4.2.1.1. Toepassingsgebied 

 

150. Kleine bedragen aan compensatiesteun voor ondernemingen die een beperkte 

omzet hebben kunnen als verenigbaar met de interne markt worden aangemerkt. 

 

151. De compensatiesteun moet beperkt blijven tot een bedrag dat kleiner is dan 30 

miljoen EUR per jaar. Ten tweede geldt dat de onderneming een gemiddelde 

jaaromzet moet hebben waardoor zij minder dan 100 miljoen EUR belastingen 

behaalt.
166

 

 

III.4.2.1.2. Toepassingsvoorwaarden 

 

152. De toepassingsvoorwaarden van de DAEB-beschikking zijn in feite een 

herneming van de eerste drie Altmark voorwaarden. De Commissie heeft de vierde 

(gecontesteerde) voorwaarde van het arrest Altmark dus achterwege gelaten. 

 

III.4.2.1.2.1. Officiële mandatering 

 

153. De onderneming moet ten eerste door middel van een officieel besluit met de 

dienst van algemeen economisch belang belast zijn. In dat besluit moeten de volgende 

zaken zijn aangegeven: de aard en de duur van de openbare dienst, de betrokken 

onderneming en het grondgebied waarop die opereert, de aard van alle uitsluitende of 

bijzondere rechten die aan de onderneming zijn toegekend, de parameters voor de 

berekening, de controle en de herziening van de compensatiesteun en de regeling om 

overcompensatie te vermijden en eventueel terug te betalen.
167

 

 

                                                 

 

 
163

 Besch.Comm. 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 algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend, Pb.L. 29 november 

2005, afl. 312, 67 verder: DAEB-beschikking. 
164

 Art. 3 DAEB-beschikking. 
165

 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare 

dienst, Pb.C. 29 november 2005, afl. 297, 4 verder: DAEB-kaderregeling. 
166

 Art. 2, §1, a) DAEB-beschikking. Om na te gaan of de voorwaarde aangaande de beperkte omzet 

vervuld is worden de twee boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen 

economisch belang is toegewezen in aanmerking genomen. 
167

 Art. 4 DAEB-beschikking. 
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III.4.2.1.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun 

 

154. Ten tweede mag het bedrag van de compensatiesteun niet hoger zijn dan wat 

nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbare dienst te dekken, waarbij 

rekening wordt gehouden met de opbrengsten en met een redelijke winst die 

voortkomt uit de uitvoering van de openbare dienst. 

 

155. Met het oog op de correcte toepassing van deze voorwaarde moet de 

onderneming die activiteiten verricht die zowel binnen als buiten de werkingssfeer 

van de dienst van algemeen economisch belang vallen voor die activiteiten een 

gescheiden boekhouding voeren.
168

 

 

III.4.2.1.2.3. Controle op overcompensatie 

 

156. Tot slot moet er een daadwerkelijke controle op overcompensatie bestaan. Het 

uitvoeren van deze controle is een verantwoordelijkheid die toekomt aan de Staat.
169

 

 

III.4.2.2. Compensatiesteun ex post verenigbaar op basis van DAEB-

kaderregeling 

 

III.4.2.2.1. Toepassingsgebied 

 

157. Compensatiesteun die niet binnen het toepassingsgebied van de DAEB-

beschikking valt, kan bij de Europese Commissie worden aangemeld met het oog op 

het bekomen van een individuele goedkeuring op grond van de DAEB-kaderregeling.  

 

158. Het verschil met de DAEB-beschikking is dat het gaat om hoge(re) bedragen 

van compensatiesteun waarover de Europese Commissie staatssteuntoezicht wil 

blijven uitoefenen.
170

 

 

III.4.2.2.2. Toepassingsvoorwaarden 

 

159. De toepassingsvoorwaarden van de DAEB-kaderregeling zijn identiek aan die 

van de DAEB-beschikking. 

 

160. De onderneming moet door middel van een officieel besluit met de dienst van 

algemeen economisch belang belast zijn en dat besluit moet bepaalde gegevens 

bevatten.
171

 De compensatiesteun mag niet hoger zijn dan de kosten voor de 

volbrenging van de openbare dienst. Indien de onderneming daarnaast economische 

activiteiten uitoefent, moet een gescheiden boekhouding worden bijgehouden.
172

 De 

                                                 

 

 
168

 Art. 5 DAEB-beschikking. 
169

 Art. 6 DAEB-beschikking. 
170

 E. SZYSZCZAK, “Altmark assessed”, 293-326. 
171

 Art. 2.3 DAEB-kaderregeling. 
172

 Art. 2.4 DAEB-kaderregeling. 
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Staat moet daadwerkelijke controle uitvoeren op de besteding van de 

compensatiesteun waardoor overcompensatie onmogelijk wordt.
173

 

 

III.4.3. Wetgevingspakket Almunia 

 

161. Het pakket Almunia heeft de DAEB-beschikking en de DAEB-kaderregeling 

vervangen door respectievelijk het DAEB-besluit en de nieuwe DAEB-kaderregeling.  

 

162. Het DAEB-besluit heeft een beperkter toepassingsgebied dan de DAEB-

beschikking en betekent dus een verstrenging. De toepassingsvoorwaarden van de 

DAEB-beschikking blijven evenwel behouden.
174

 Ook de nieuwe DAEB-

kaderregeling is grotendeels gelijklopend met de oude DAEB-kaderregeling.
175

 

 

163. Het meest vernieuwende instrument in het pakket Almunia is de DAEB de-

minimisverordening, die bepaalde plafonds voor compensatiesteun bepaalt. Indien 

deze plafonds gerespecteerd worden, vormt de compensatiesteun geen staatssteun in 

de zin van het VWEU.
176

 

 

III.4.3.1. Compensatiesteun ex ante verenigbaar op basis van DAEB-besluit 

 

164. Het DAEB-besluit bevat geen voorwaarde met betrekking tot de jaaromzet 

van de onderneming zoals dat in de DAEB-beschikking het geval was. Het plafond 

voor het bedrag van de compensatiesteun wordt gehalveerd ten aanzien van de 

DAEB-beschikking. De maximale compensatiesteun bedraagt dus 15 miljoen EUR op 

jaarbasis.
177

  

 

165. Daarbij komt een nieuwe voorwaarde aangaande de periode waarvoor de 

onderneming met de dienst van algemeen economisch belang wordt belast. Die 

periode mag niet langer zijn dan tien jaar.
178

 

 

                                                 

 

 
173

 Art. 3 DAEB-kaderregeling. 
174

 Besl.Comm. van 20 december 2011 betreffende de toepassing 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 diensten van algemeen economisch 

belang belaste ondernemingen, Pb.L. 11 januari 2012, afl. 7, 3 verder: DAEB-besluit. 
175

 Med.Comm. – EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare 

dienst, Pb.C. 11 januari 2012, afl. 8, 15 verder: nieuwe DAEB-kaderregeling. 
176

 Verord.Comm. Nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan 

diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen, Pb.L. 26 april 2012, afl. 144, 

8 verder: DAEB de-minimisverordening; Aangenomen op grond van art. 2 Verord.Raad Nr. 994/98 

van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen, Pb.L. 14 mei 1998, 

afl. 142, 1. 
177

 Art. 2, §1, a) DAEB-besluit. 
178

 Art. 2, §2 DAEB-besluit. 
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III.4.3.2. Compensatiesteun ex post verenigbaar op basis van DAEB-

kaderregeling 

 

166. De nieuwe DAEB-kaderregeling beperkt eveneens de lengte van de periode 

waarvoor een onderneming met het beheer van de dienst van algemeen economisch 

belang wordt belast. Die lengte dient te worden verantwoord aan de hand van 

objectieve criteria. De DAEB-kaderregeling geeft daarbij het voorbeeld van de tijd 

die nodig is om niet-overdraagbare vaste activa af te schrijven.
179

 

 

167. Daarnaast schuift de DAEB-kaderregeling een aantal andere (minder 

substantiële) voorwaarden naar voor. De onderneming moet bepaalde Europese 

regelgeving in acht nemen.
180

 Zij is ook onderworpen aan een 

transparantieverplichting, die inhoudt dat bepaalde gegevens met betrekking tot de 

uitoefening van de openbare dienst en de ontvangen compensatiesteun op het internet 

gepubliceerd moeten worden.
181

 

 

III.4.3.3. De-minimis: geen ongunstige beïnvloeding handelsverkeer tussen 

lidstaten 

 

168. Het toepassingsgebied van de DAEB de-minimisverordening is beperkt tot 

“transparante steun”. Transparante steun is steun die vooraf precies kan worden 

berekend, zonder dat een risicoanalyse moet worden uitgevoerd.
182

 

 

169. Compensatiesteun die binnen het toepassingsgebied van de DAEB de-

minimisverordening valt, zal niet als staatssteun worden aangemerkt indien het bedrag 

beperkt blijft tot een maximum van 500.000 EUR per onderneming, toegekend over 

een periode van drie belastingjaren.
183

 De redenering die de Europese Commissie 

hanteert is dat het om zo’n gering bedrag gaat dat mag worden aangenomen dat geen 

verstoring van het handelsverkeer tussen de lidstaten en de mededinging in de interne 

markt zal optreden.
184

  

 

170. Het plafond van de DAEB de-minimisverordening ligt hoger dan in de 

algemene de-minimisregeling, buiten de context van diensten van algemeen 

economisch belang (supra §118). Dit verschil in behandeling wordt volgens de 

Europese Commissie gerechtvaardigd door het feit dat compensatiesteun een 

tegenprestatie is voor de bijkomende kosten die ondernemingen die diensten van 

algemeen economisch belang aanbieden, moeten dragen bij de volbrenging van de 

openbare dienst. 

 

                                                 

 

 
179

 Art. 2.4 nieuwe DAEB-kaderregeling. 
180

 Art. 2.5-2.6 nieuwe DAEB-kaderregeling. Het gaat om de regelgeving betreffende de 

doorzichtigheid in financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de regelgeving 

inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. 
181

 Art. 2.10 nieuwe DAEB-kaderregeling. 
182

 Inleidinde overwegingen, 17) DAEB de-minimisverordening. 
183

 Art. 2, §2 DAEB de-minimisverordening. 
184

 Inleidinde overwegingen, 3) DAEB de-minimisverordening. 
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171. Tot slot verbiedt de DAEB de-minimisverordening dat de compensatiesteun 

gecumuleerd wordt met andere staatssteun ten behoeve van dezelfde in aanmerking 

komende kosten indien daardoor het bedrag van de DAEB de-minimisverordening 

zou worden overschreden.
185

 

 

III.5. ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING EUROPESE COMMISSIE: 

CATEGORIEKE VRIJSTELLING VAN VERBOD OP STAATSSTEUN 

 

III.5.1. Inleiding 

 

172. Buiten de context van de diensten van algemeen economisch belang kan de 

Europese Commissie bepaalde categorieën van steun a priori verenigbaar verklaren 

met de interne markt op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

verder: Algemene Groepsvrijstellingsverordening of 

Groepsvrijstellingsverordening.
186

 Ook deze steun is vrijgesteld van de verplichting 

tot voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie.
187

 

 

173. De reden van vrijstelling is het beoogde “stimulerend effect”
188

 die deze steun 

heeft. Bovendien moet voldaan zijn aan de gebruikelijke voorwaarden (geen 

overschrijding bepaalde drempels, transparante steun, geen cumulatie met andere 

vormen van steun).
189

 

 

174. In een eerste fase heeft de Europese Commissie negen categorieën van steun 

verenigbaar verklaard. Op dit moment loopt een publieke consultatieronde over een 

herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, waarbij onder andere 

nieuwe categorieën van steun verenigbaar worden verklaard. 

 

III.5.2. Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

 

175. De Groepsvrijstellingsverordeinng bepaalt negen categorieën steun met een 

“stimulerend effect”: regionale steun, KMO-steun ten behoeve van investeringen en 

werkgelegenheid, steun voor vrouwelijk ondernemerschap, steun voor 

milieubescherming, steun ten gunste van KMO’s voor advisering en deelneming aan 

beurzen, steun in de vorm van risicokapitaal, steun voor onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie, opleidingssteun en steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers. 

                                                 

 

 
185

 Art. 2, §6 DAEB de-minimisverordening. 
186

 Art. 107, §3 VWEU. 
187

 Art. 3 Verord.Comm. Nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën van steun op 

grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden 

verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”), Pb.L. 9 augustus 2008, 214, 3 verder: 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening. 
188

 “State aid: Commission welcomes Council adoption of revised state aid rules on block exemptions 

and procedures”, IP/13/728, 23 juli 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-728_en.htm (laatst 

geraadpleegd op 27 april 2014). De commissaris voor de mededinging J. ALMUNIA noemt deze steun 

“good aid”. 
189

 Hoofdstuk 1 Algemene Groepsvrijstellingsverordening. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-728_en.htm
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III.5.3. Herziening Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

 

176. De herziening van de Groepsvrijstellingsverordening ligt aan de basis van het 

State Aid Modernisation project (infra §394). Zij beoogt de 

Groepsvrijstellingsverordening uit te breiden naar nieuwe categorieën van steun 

alsook bij te dragen aan een grondige administratieve vereenvoudiging van de 

aanmeldingsformaliteiten. 

 

177. De Groepsvrijstellingsverordening voert vijf nieuwe categorieën van 

verenigbare steun in: steun tot herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen, 

sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden, steun voor 

breedbandinfrastructuur, steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed, steun 

voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur. 
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DEEL IV: CASE-STUDIES: HET SUBSIDIEBELEID INZAKE 

NATUURBEHEER IN DUITSLAND, NEDERLAND EN VLAANDEREN 

GETOETST AAN HET VERBOD OP STAATSSTEUN 
 

IV.1. IS DE NATUURBEHEERDER EEN MARKTSPELER? 

 

IV.1.1. Kwalificatie Europese Commissie 

 

IV.1.1.1. Duitsland 

 

178. Duitsland argumenteert dat indien de natuurbeheerders commerciële 

activiteiten realiseren, deze er niet op gericht zijn winsten te genereren. De 

natuurbeheerders volbrengen een dienst van algemeen belang zonder economisch 

karakter. In sommige gevallen zijn daar wel winstgevende activiteiten aan 

verbonden.
190

 Zo worden bomen gekapt om invasieve soorten te verwijderen en 

worden jachtvergunningen verleend om dierenpopulaties in stand te houden. Ook 

kunnen op de terreinen toeristische of recreatieve activiteiten georganiseerd worden 

maar in dat geval gelden restricties die erop gericht zijn de lokale fauna en flora te 

beschermen. In voorkomend geval zijn de winstgevende activiteiten dus 

onlosmakelijk verbonden met het primaire doel dat de natuurbeheerders nastreven, 

namelijk het beheren van de natuur.
191

 

 

179. Het feit dat de natuurbeheerders naar Duits recht geen vennootschapsbelasting 

moeten betalen, onderbouwt de stelling dat de uitgeoefende activiteiten geen 

economisch karakter hebben.
192

 

 

180. De Commissie stelt dat de algemene doelstelling van de organisatie, het 

winstoogmerk en de fiscale behandeling naar nationaal recht niet bepalend zijn voor 

de kwalificatie als onderneming.
193

 Het is bovendien niet van belang of de organisatie 

een publiek- of privaatrechtelijk statuut heeft (supra §96). De kwalificatie als 

onderneming hangt enkel af van de activiteiten die de organisatie beoogt uit te voeren 

in het kader van de aangemelde steunmaatregel (supra §95).
194

 

 

181. Wat betreft die activiteiten noteert de Commissie dat zij door de toepasselijke 

regelgeving niet ex ante worden opgesomd.
195

 Zoals aangehaald door Duitsland, 

wordt de doelstelling inzake natuurbeheer in sommige gevallen bereikt met behulp 

                                                 

 

 
190

 O.m.: Besch.Comm. Steunmaatregel N277/2003 – Duitsland van 26 april 2006 betreffende 

overdracht van natuurbeschermingsgebieden, Pb.C. 20 juni 2006, afl. 144, 3. 
191

 Besch.Comm. NN8/2009, §38. 
192

 Besch.Comm. NN8/2009, §35. 
193

 Besch.Comm. NN8/2009, §36. 
194

 Besch.Comm. NN8/2009, §37. 
195

 Punt 6.1 van de Duitse Förderungsrichtlinien stelt: “Exploitatie, jagen, vissen en recreationele 

activiteiten zijn toegestaan, in die mate dat zij niet tegengesteld zijn aan de natuurbeschermingsdoelen 

van het betrokken project”. 
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van commerciële activiteiten. Het feit dat die activiteiten een beperkte omvang 

hebben en nauwelijks winstgevend zijn doet niet terzake. De Europese Commissie 

benadrukt dat “winstgevendheid” geen relevant criterium is voor de beoordeling van 

een activiteit als zijnde economisch van aard.
196

 

 

182. Bovendien hebben de Duitse natuurbeheerders er belang bij om voldoende 

winst te maken. De toepasselijke regelgeving verplicht hen immers 10% van de 

projectkosten zelf te dragen. Luidens de Commissie heeft dit als gevolg dat de 

doelstelling inzake natuurbeheer steeds gepaard gaat met een economische 

doelstelling.
197

 

 

IV.1.1.2. Nederland 

 

183. Nederland ontwikkelt een redenering die grotendeels vergelijkbaar is met die 

van Duitsland. De natuurbeheerders ontplooien geen commerciële activiteiten met het 

oog op het binnenhalen van winsten. Indien er winsten ontstaan, komen deze 

rechtstreeks voort uit de activiteiten inzake natuurbeheer. Zo is het onvermijdelijk dat 

de natuurbeheerders inkomsten verkrijgen uit gewas of het verpachten van grond. 

 

184. Naar Nederlands recht moeten de natuurbeheerders voor deze inkomsten geen 

belastingen betalen.
198

 

 

185. In Staatssteunbeslissing N376/2010
199

, waarin de uitspraak viel amper drie 

maanden voor de uitspraak in Staatssteunbeslissing N308/2010, had Nederland 

evenwel een meer genuanceerd standpunt naar voren geschoven. Nederland had toen 

erkend dat de natuurbeheerders zuiver commerciële activiteiten kunnen uitvoeren.
200

 

 

186. Volgens Nederland zijn zulke commerciële activiteiten er niet op gericht 

winsten voort te brengen en worden zij bovendien uitgeoefend door afzonderlijke 

vennootschappen en medewerkers. Tot slot blijven zij altijd ondergeschikt aan de 

hoofdactiviteit en zijn zij hoofdzakelijk lokaal van aard. Nederland geeft wel toe dat 

er geen verplichting bestaat een gescheiden boekhouding voor de commerciële en 

niet-commerciële activiteiten te voeren.
201

 

 

187. De Europese Commissie laat na, op grond van een verwijzing naar haar 

standpunt in Staatssteunbeslissing N376/2010, opnieuw grondig op deze vraag in te 

                                                 

 

 
196

 Besch.Comm. NN8/2009, §39. 
197

 Besch.Comm. NN8/2009, §40. 
198

 Besl.Comm. N308/2010, §9-10. 
199

 Besl.Comm. Steunmaatregel N376/2010 – Nederland van 20 april 2010 betreffende subsidies voor 

natuurbeheer, Pb.C. 14 januari 2012, afl. 12, 1 verder: Besl.Comm. N376/2010. 
200

 Onder andere het verlenen van diensten aan het publiek in de recreatieve sfeer, het uitgeven van 

verenigingstijdschriften, het exploiteren van een bar en de verkoop van kalenders en boeken. 
201

 Besl.Comm. N376/2010, §22. 
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gaan.
202

 In die beslissing had de Commissie dezelfde argumenten gebruikt als bij 

Duitsland.
203

 

 

188. Met betrekking tot de commerciële activiteiten, hoewel uitgeoefend door 

afzonderlijke vennootschappen en medewerkers, struikelt de Commissie over de 

gemengde boekhouding. Aangezien er geen verplichting bestaat om dergelijke 

boekhouding bij te houden, kan het niet ex ante worden uitgesloten dat de 

natuurbeheerders bij de commerciële activiteiten betrokken worden.
204

 

 

189. Zoals in Duitsland zouden de natuurbeheerders ook hier een belang hebben bij 

het binnenhalen van voldoende winsten, gezien het Nederlands recht hen verplicht 

16% van de projectkosten zelf te dragen.
205

 

 

IV.1.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie 

 

190. Het Gerecht bevestigt eerst de zienswijze van de partijen dat natuurbeheer een 

louter sociale activiteit is. 

 

191. Maar de natuurbeheerders kunnen daarnaast andere activiteiten uitoefenen, die 

wel economisch van aard zijn. Het Gerecht moet dus onderzoeken of die economische 

activiteiten losgekoppeld kunnen worden van de primaire doelstelling, het 

natuurbeheer (supra §97).
206

 

 

192. De toepasselijke nationale regelgeving bevat een lijst van activiteiten die de 

Duitse natuurbeheerders kunnen uitoefenen. Aangezien het gaat om een niet-

exhaustieve lijst, kunnen zij beslissen om daarnaast nog andere activiteiten uit te 

oefenen.
207

 

 

193. Bovendien kunnen de Duitse natuurbeheerders, nu zij bevoegd zijn de prijs 

vast te leggen die aan de klant wordt aangerekend voor het uitvoeren van de 

secundaire activiteiten, zelf hun winstmarge bepalen.
208

 De natuurbeheerders zouden 

er belang bij hebben dat de winsten zo hoog mogelijk zijn, omdat zij een deel van de 

projectkosten zelf moeten dragen. 

 

194. Uit die elementen leidt het Gerecht af dat de Duitse natuurbeheerders op 

directe wijze goederen en diensten aanbieden op een concurrentiële markt. Zij 

oefenen commerciële activiteiten uit die niet onlosmakelijk verbonden zijn met het 

natuurbeheer. De commerciële activiteiten krijgen dus geen sociaal karakter omwille 

                                                 

 

 
202

 Besl.Comm. N308/2010, §17. 
203

 O.m.: geen ex ante oplijsting activiteiten, doelstelling inzake natuurbeheer wordt in sommige 

gevallen bereikt door het uitoefenen van economische activiteiten, beperkte omvang en ontbreken 

winstoogmerk zijn irrelevant. 
204

 Besl.Comm. N376/2010, §28. 
205

 Besl.Comm. N376/2010, §29. 
206

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §31. 
207

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §35. 
208

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §39. Bijvoorbeeld: de prijs van het hout op de markt, de prijs van 

een jacht- of visvergunning en de prijs die aan bezoekers wordt aangerekend. 



 43 

van het feit dat zij in het kader van het natuurbeheer uitgeoefend worden.
209

 Daarom 

moeten de natuurbeheerders beschouwd worden als “onderneming” in de zin van het 

VWEU.
210

 

 

IV.1.3. Vlaams Gewest? 

 

195. De terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten laten zich in het kader van hun hoofdactiviteit eveneens 

onvermijdelijk in met een aantal economische activiteiten, zoals de verkoop van een 

verscheidenheid aan producten (bijvoorbeeld hout, vlees en hooi), het organiseren van 

betaalde activiteiten voor de bezoekers van natuurreservaten (bijvoorbeeld excursies, 

workshops, quizzen en lezingen) en het uitbaten van een (online) winkel.
211

 

 

196. Indien de Europese Commissie haar standpunten uit Staatssteunbeslissingen 

NN8/2009 en N308/2010 aanhoudt, zal zij de terreinbeherende verenigingen en de 

beheerders van erkende natuurreservaten wellicht op gelijkaardige gronden als 

onderneming kwalificeren. 

 

IV.2. ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE KWALIFICATIE ALS STAATSSTEUN VERVULD? 

 

IV.2.1. Beslissingen Europese Commissie 

 

IV.2.1.1. Duitsland 

 

197. De kosteloze overdracht van bepaalde terreinen van het Duits natuurerfgoed 

en de financiering van grootschalige natuurbeheerprojecten verder: 

steunmaatregelen doorstaan de staatssteuntest van artikel 107, §1 VWEU. 

 

IV.2.1.1.1. Steunmaatregelen afkomstig van Staat en met staatsmiddelen bekostigd 

 

198. De eerste steunmaatregel bewerkstelligt dat de terreinen van het Duits 

natuurerfgoed kosteloos worden overgedragen. Daardoor misloopt Duitsland 

inkomsten. Het precieze bedrag van die inkomsten is moeilijk te bepalen, omdat de 

waarde van elk terrein afhangt van de kosten die eraan verbonden zijn enerzijds en de 

mate van geschiktheid voor het uitoefenen van economische activiteiten anderzijds. 

 

199. In ieder geval staat vast dat de terreinen van het Duits natuurerfgoed een 

“zekere” waarde hebben die meer bedraagt dan 0 EUR. In het verleden werden 

gelijkaardige terreinen overgedragen in ruil voor het betalen van een som geld.
212

 

                                                 

 

 
209

 Zie in andere zin het arrest Leipzig Halle (supra voetnoot 1). 
210

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §43-46. 
211

 Meer informatie is terug te vinden op de website van Limburgs Landschap: http://www.limburgs-

landschap.be/; Durme: http://www.vzwdurme.be/ en Natuurpunt: http://www.natuurpunt.be/. 
212

 Besch.Comm. NN8/2009, §44. 

http://www.nlimburgs-landschap.be/
http://www.nlimburgs-landschap.be/
http://www.vzwdurme.be/
http://www.natuurpunt.be/
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Bovendien heeft de Europese Commissie in haar Mededeling betreffende 

staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare 

instanties
213

 gesteld dat, indien de Staat eigendom overdraagt, het bestaan van 

staatssteun enkel kan worden uitgesloten indien de vergoeding die daarvoor wordt 

betaald gelijk is aan de reële marktprijs. 

 

200. De tweede steunmaatregel voorziet in een tegemoetkoming in de kosten tot 

90% voor de in aanmerking komende natuurbeheerprojecten. Hier is de impact op het 

budget van de Staat ongecontesteerd.
214

 

 

IV.2.1.1.2. Steunmaatregelen betekenen voordeel voor natuurbeheerders 

 

201. De Europese Commissie geeft aanvankelijk een nogal onheldere omschrijving 

van het voordeel dat de Duitse natuurbeheerders verkrijgen door de steunmaatregelen, 

waar zij stelt dat “both measures confer an economic advantage on the beneficiaries 

because the beneficiaries receive the sites free of charge and may use them 

economically and generate revenue”.
215

  

 

202. In een latere passage schept de Commissie hierover duidelijkheid. Het 

voordeel dat verbonden is aan de kosteloze overdracht van de terreinen van het Duits 

natuurerfgoed is het bekomen van de marktprijs van het betrokken terrein. Dat 

voordeel zal worden gerealiseerd indien het betrokken terrein verkocht wordt. De 

natuurbeheerders mogen evenwel maar tot verkoop overgaan indien zij daarvoor 

voorafgaande toestemming hebben verkregen. Bovendien moeten de opbrengsten van 

een eventuele verkoop geherinvesteerd worden in het natuurbeheer of worden 

terugbetaald aan de Staat.
216

  

 

203. Om die reden besluit de Commissie dat enkel het uitoefenen van economische 

activiteiten op de overgedragen terreinen een voordeel oplevert, omdat daardoor 

winsten ontstaan. De kosteloze overdracht van de terreinen van het Duits 

natuurerfgoed is op zich dus geen “voordeel” in de zin van het VWEU.
217

 

 

IV.2.1.1.3. Steunmaatregelen hebben selectief karakter 

 

204. Omdat de steunmaatregelen toekomen aan een beperkt aantal 

natuurbeheerders hebben zij een selectief karakter.
218

 

 

                                                 

 

 
213

 Med.Comm. betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door 

openbare instanties , Pb.C. 10 juli 1997, afl. 209, 3. 
214

 Besch.Comm. NN8/2009, §46. 
215

 Besch.Comm. NN8/2009, §47. 
216

 Besch.Comm. NN8/2009, §79. 
217

 Besch.Comm. NN8/2009, §80. 
218

 Besch.Comm. NN8/2009, §48. 
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IV.2.1.1.4. Steunmaatregelen zijn vervalsing mededinging en hebben negatieve impact 

op interstatelijk handelsverkeer 

 

205. De Duitse natuurbeheerders zijn actief in verschillende economische sectoren 

waarvoor een Europese markt bestaat en die dus open staan voor concurrentie, zoals 

het bosbeheer, het toerisme en de jacht- en vissector. Dat is voor de Europese 

Commissie voldoende om te besluiten dat een vervalsing van de mededinging bestaat, 

die op haar beurt een negatief effect op het handelsverkeer impliceert (supra §112 en 

§117).
219

 

 

206. De steunmaatregelen vallen niet onder het toepassingsgebied van één van de 

geldende uitzonderingen (supra §118). Omdat zij niet uitgedrukt zijn in monetaire 

waarde kan niet worden nagegaan of de de-minimisregeling van toepassing is.
220

 De 

steunmaatregelen hebben ook geen betrekking op activiteiten met een louter lokaal 

karakter. De verkoop van hout heeft in ieder geval affiniteit met de interstatelijke 

handel en dus de Europese markt. Maar ook wat betreft de andere activiteiten kan niet 

a priori worden uitgesloten dat zij een grensoverschrijdend aspect hebben.
221

 

 

IV.2.1.2. Nederland 

 

207. De aankoopsubsidie doorstaat eveneens de staatssteuntest van artikel 107, §1 

VWEU. 

 

IV.2.1.2.1. Subsidie afkomstig van Staat en met staatsmiddelen bekostigd 

 

208. De subsidie wordt gefinancierd ten dele uit de rijksbegroting en ten dele uit de 

begroting van de provincies. De impact op het staatsbudget staat dus niet ter 

discussie.
222

  

 

IV.2.1.2.2. Subsidie betekent voordeel voor natuurbeheerders 

 

209. De subsidie dekt de kosten die door de natuurbeheerders worden gemaakt bij 

de aankoop van gronden en kan oplopen tot 100% van de reële marktwaarde.
223

 

Onder “reële marktwaarde” wordt verstaan de prijs van de grond zoals die door een 

onafhankelijke taxateur is vastgesteld.
224

 Indien de daadwerkelijke aankoopprijs de 

reële marktprijs overstijgt, komt het verschil niet in aanmerking voor subsidiëring. 

                                                 

 

 
219

 Besch.Comm. NN8/2009, §49. 
220

 Besch.Comm. NN8/2009, §50. 
221

 Besch.Comm. NN8/2009, §51-52. De Commissie geeft als voorbeeld dat de overgedragen terreinen 

zouden kunnen uitgroeien tot toeristische trekpleisters en jagers van buitenlandse afkomst een aanvraag 

zouden kunnen indienen om een jachtvergunning te bekomen. 
222

 Besl.Comm. N308/2010, §18. 
223

 Art. 15, §1, a° Subsidieregeling EHS. 
224

 Art. 1, j° Subsidieregeling EHS. 
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Ten tweede komt de subsidie tegemoet aan een beperkt aantal kosten die met de 

aankoop verbonden zijn.
225

 

 

210. In tegenstelling tot haar standpunt in Staatssteunbeslissing NN8/2009 geeft de 

Commissie hier aan dat het voordeel voor de natuurbeheerders wel bestaat uit het 

kosteloos of aan verminderde prijs verkrijgen van grond.
226

 Nochtans zijn ook de 

Nederlandse natuurbeheerders verplicht om voorafgaande toestemming te bekomen 

voor het verkopen ervan
227

 en moet de subsidie in dat geval binnen de zes maanden 

worden terugbetaald aan de Staat.
228

 

 

IV.2.1.2.3. Subsidie heeft selectief karakter 

 

211. De subsidieregeling staat in theorie open voor iedereen die duurzaam 

natuurbeheer verricht. De kandidaat-begunstigde moet in staat zijn het 

natuurbeheertype, zoals dat wordt voorgeschreven door het toepasselijke provinciale 

natuurbeheerplan, te realiseren.
229

 Daartoe moet de kandidaat-begunstigde zelf over 

de nodige deskundigheid beschikken of beroep doen op externe knowhow. 

 

212. Daaruit leidt de Commissie af dat niet iedereen in aanmerking komt voor het 

beroep doen op de subsidieregeling, die bijgevolg een selectief karakter heeft.
230

 

 

IV.2.1.2.4. Subsidie is vervalsing mededinging en heeft negatieve impact op 

interstatelijk handelsverkeer 

 

213. De natuurbeheerders verwachten inkomsten te halen uit een variëteit aan 

activiteiten, zoals het organiseren van excursies voor toeristen, het aanrekenen van 

parkeergeld, het verlenen van jachtvergunningen en de verkoop van hout. Zoals reeds 

bevestigd in Staatssteunbeslissing NN8/2009 zijn dat sectoren waarvoor een Europese 

markt bestaat.
231

 

 

214. De subsidieregeling wordt ook niet gevat door één van de geldende 

uitzonderingen. Omdat de hoogte van de subsidie is afgestemd op de reële 

marktwaarde van de grond en dus geen plafond is vastgesteld, kan niet worden 

gecontroleerd of zij in aanmerking komt voor de de-minimisregeling.
232

 Ten tweede 
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 Art. 15, §1, b-k° Subsidieregeling EHS. Het gaat om de kosten die verbonden zijn aan het vrijmaken 

van het terrein van pacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of erfpacht, de kosten voor het 
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227

 Art. 18, §1, d° Subsidieregeling EHS. 
228

 Art. 18, §4 Subsidieregeling EHS. 
229

 Artikel 3 Subsidieregeling EHS. 
230

 Besl.Comm. N308/2010, §3. 
231

 Besl.Comm. N308/2010, §31. 
232

 Besl.Comm. N308/2010, §32. 
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kan niet worden hardgemaakt dat de subsidie betrekking heeft op activiteiten met een 

exclusief lokaal karakter.
233

 

 

IV.2.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie 

 

215. Het Gerecht bevestigt dat de Duitse natuurbeheerders een voordeel verkrijgen 

bij de kosteloze overdracht van de terreinen van het Duits natuurerfgoed, in de mate 

dat op die terreinen commerciële activiteiten uitgeoefend kunnen worden. Het 

Gerecht hanteert die visie omdat de natuurbeheerders, in tegenstelling tot andere 

ondernemingen, niet moeten investeren in de aankoop van gronden om de realisatie 

van winstgevende activiteiten mogelijk te maken. 

 

216. Het Gerecht geeft toe dat het om een indirect voordeel gaat. Maar omdat enkel 

het effect van de steun op de markt bepalend is bij de staatssteuntest (supra §104), 

komt ook een dergelijk voordeel in aanmerking voor de toepassing van artikel 107, §1 

VWEU.
234

 

 

IV.2.3. Vlaams Gewest? 

 

217. Met een blik op Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 lijkt het 

waarschijnlijk dat zowel de aankoopsubsidie als de beheersubsidie staatssteun 

uitmaken in de zin van artikel 107, §1 VWEU. 

 

IV.2.3.1. Subsidies afkomstig van Staat en met staatsmiddelen bekostigd 

 

218. De subsidies worden gefinancierd uit de begroting van het Vlaams Gewest 

(supra §68-69 en §84-85).
235

 Zij hebben dus een impact op het budget van de Staat. 

 

IV.2.3.2. Subsidies betekenen voordeel voor terreinbeherende verenigingen of 

beheerders erkende natuurreservaten 

 

219. De aankoopsubsidie dekt tot 90% van de kosten die worden gemaakt bij de 

aankoop van terreinen.
236

 Ten tweede dekt zij tot 90% van een beperkt aantal kosten 

die aan de aankoop verbonden zijn (supra §71).
237

 Voor de vervreemding van met 

aankoopsubsidie verworven terreinen gelden strikte regels (supra §67).
238

 

 

220. Het is aannemelijk dat de Commissie, in lijn met haar standpunt in 

Staatssteunbeslissing N308/2010, zal oordelen dat het voordeel voor de 
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 Besl.Comm. N308/2010, §33. 
234

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §58-73. 
235

 Art. 5 en art. 14 Besluit natuurbehoud. 
236

 Art. 8 Besluit natuurbehoud. 
237

 Art. 8, §8 Besluit natuurbehoud. 
238

 Art. 44, §2 Decreet natuurbehoud jo. art. 7, §4 Besluit natuurbehoud. 
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terreinbeherende verenigingen bestaat uit het verkrijgen van de grond aan een 

verminderde prijs en dit ondanks de beperkte mogelijkheid de grond te vervreemden. 

 

221. Wat betreft de beheersubsidie is het voordeel voor de beheerders van erkende 

natuurreservaten duidelijk, gezien zij een aanzienlijk deel van de kosten verbonden 

aan het beheer van erkende natuurreservaten compenseert (supra §86).
239

 

 

222. Hierbij moet worden opgemerkt dat indien een erkend natuurreservaat beheerd 

wordt door een terreinbeherende vereniging met behulp van de beheersubsidie en de 

terreinbeherende vereniging voor het verwerven van de gronden van het 

natuurreservaat eveneens beroep heeft gedaan op de aankoopsubsidie, in haar hoofde 

een dubbel economisch voordeel bestaat. 

 

IV.2.3.3. Subsidies hebben selectief karakter 

 

223. De aankoopsubsidie komt enkel toe aan de terreinbeherende verenigingen die 

in die zin erkend zijn door het Vlaams Gewest (supra §61).
240

 De beheersubsidie kan 

worden uitgekeerd aan alle private personen en privaatrechtelijke rechtspersonen voor 

zover zij over een erkend natuurreservaat beschikken en dat reservaat beheren.
241

 De 

facto komt zij dus enkel toe aan de beheerders van erkende natuurreservaten (supra 

§78-80). 

 

224. Niet iedereen komt in aanmerking om een beroep te doen op de 

subsidieregeling. Dat geldt voor de aankoopsubsidieregeling maar ook voor de 

beheersubsidieregeling. Uit Staatssteunbeslissing N308/2010 blijkt immers dat de 

vereiste van een bepaalde graad van deskundigheid volgens de Commissie volstaat 

om het selectieve karakter van de subsidieregeling aan te tonen. 

 

IV.2.3.4. Subsidies zijn vervalsing mededinging en hebben negatieve impact op 

interstatelijk handelsverkeer 

 

225. De terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten zijn actief in gelijkaardige sectoren als de Duitse en de Nederlandse 

natuurbeheerders, zoals het bosbeheer, het toerisme en de jacht- en vissector. Het gaat 

om sectoren waarvoor een Europese markt bestaat. 

 

226. De subsidieregelingen worden niet gevat door één van de toepasselijke 

uitzonderingen. Zowel de aankoopsubsidie als de beheersubsidie zijn afgestemd op de 

reële kosten, hetzij voor de aankoop van het terrein, hetzij voor de huur, het beheer en 

het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de uitzonderlijke eenmalige 

inrichtingen, de openstelling van en het onthaal in de erkende natuurreservaten (een 

deel van de beheersubsidie wordt echter toegekend aan de hand van forfaitaire 

bedragen, infra §277). Daarom kan de de-minimisregeling niet worden toegepast. 
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 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 
240

 Art. 5 Besluit natuurbehoud. 
241

 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 
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Voorts blijkt uit Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 dat de uitgevoerde 

activiteiten geen louter lokaal karakter hebben. Zeker de verkoop van hout, maar ook 

de andere activiteiten voldoen volgens de Commissie niet aan die voorwaarde. 

 

IV.3. OEFENT DE NATUURBEHEERDER EEN DIENST VAN ALGEMEEN ECONOMISCH 

BELANG UIT? 

 

227. Ondernemingen die een dienst van algemeen economisch belang aanbieden 

hebben geen bevoorrecht statuut (supra §125). Toch spelen enkele mechanismen die 

de werking van het verbod op staatssteun als het ware “milderen” in het belang van de 

openbare dienst, namelijk de rechtspraak van het arrest Altmark en de kwalificatie als 

verenigbare steun op basis van de pakketten Monti-Kroes en Almunia. 

 

IV.3.1. Beslissingen Europese Commissie 

 

IV.3.1.1. Duitsland 

 

228. Een dienst van algemeen economisch belang situeert zich tot op vandaag 

hoofdzakelijk in het kader van de grote netwerkindustrieën (supra §124). Maar gezien 

de publieke opinie over welke diensten de overheid moet aanbieden, voortdurend 

verandert, evolueert ook het concept “dienst van algemeen economisch belang”.
242

 In 

die zin had de Europese Commissie in haar Witboek over diensten van algemeen 

economisch belang reeds aangekondigd dat het in de lijn ligt van het Europees beleid 

op het vlak van duurzame ontwikkeling om onder andere het natuurbeheer als een 

dienst van algemeen economisch belang te kwalificeren.
243

 

 

229. Bovendien vereist de kwalificatie als dienst van algemeen economisch belang 

dat de aangeboden dienst de burgers effectief ten goede komt. Het beheer van de 

natuur is van belang voor alle burgers en in het bijzonder voor de toekomstige 

generaties. Hiermee refereert de Europese Commissie aan het concept “duurzame 

ontwikkeling” zoals dat in 1992 door de Verenigde Naties werd gelanceerd op de 

Conferentie over Milieu en Ontwikkeling
244

 en daarna verschillende keren werd 

hernomen, onder andere in de Millenniumdoelstellingen.
245

 

 

IV.3.1.2. Nederland 

 

230. De Europese Commissie bevestigt de kwalificatie als dienst van algemeen 

economisch belang op grond van dezelfde argumenten. 
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 Besch.Comm. NN8/2009, §53-61. 
243

 Afdeling 3.4 Witboek diensten algemeen belang. 
244

 O.m.: R55/199 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (5 februari 2001), U.N. Doc. 

A/RES/55/199 (2001). 
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 Punt IV R55/2 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 september 2000), U.N. 

Doc. A/RES/55/2 (2000). 
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231. De aankoop van grond om als natuur te worden aangemerkt en gebruikt, is 

noodzakelijk in het kader van een nationaal beleid dat erop gericht is een 

samenhangend netwerk van natuurgebieden te ontwikkelen. Het feit dat de verworven 

grond volgens het nationaal recht bestendig gebruikt moet worden als natuurgrond, 

verzekert de implementatie van een dergelijk beleid.
246

 

 

IV.3.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie 

 

232. Het Gerecht bevestigt de betiteling van natuurbeheer als dienst van algemeen 

economisch belang op definitieve wijze. 

 

IV.3.3. Vlaams Gewest? 

 

233. Ingevolge Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 en het arrest 

Duitsland v. Commissie kan ook het beheren van de natuur in het Vlaams Gewest 

wellicht als een dienst van algemeen economisch belang aanzien worden. 

 

IV.4. ONTVANGT DE NATUURBEHEERDER COMPENSATIESTEUN IN DE ZIN VAN HET 

ARREST ALTMARK? 

 

234. Op goede gronden kan worden betoogd dat natuurbeheer een dienst van 

algemeen economisch belang uitmaakt. Dan rijst de vraag of de compensatiesteun die 

daarvoor wordt toegekend voldoet aan de Altmark voorwaarden. In dat geval ontsnapt 

zij aan het staatssteunverbod (supra §139). 

 

235. In Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 heeft de Europese 

Commissie geoordeeld dat dit niet zo is, nu de vierde Altmark voorwaarde niet 

vervuld is. Het Gerecht is de Europese Commissie daarin bijgetreden. 

 

IV.4.1. Beslissingen Europese Commissie 

 

IV.4.1.1. Duitsland 

 

236. Door vast te leggen op welke manier de onderneming die met de openbare 

dienst van algemeen economisch belang wordt belast, moet worden gekozen, bepaalt 

de vierde Altmark voorwaarde het bedrag van de compensatiesteun. De onderneming 

kan worden gekozen hetzij via een openbare aanbestedingsprocedure, hetzij via de 

“benchmarking” methode. Beide methodes kaderen in een tactiek de laagste prijs te 

verwerven (supra §137-138).
247
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 Besl.Comm. N308/2010, §21-23. 
247

 Beide methodes zijn er dus op gericht de kandidaat te kiezen die de dienst van algemeen 

economisch belang kan verrichten tegen de laagste prijs voor de gemeenschap. 
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237. Hoewel de Duitse natuurbeheerders geselecteerd worden op basis van een 

open, transparante en niet-discriminerende aanbestedingsprocedure, zijn de 

selectiecriteria van die procedure er niet op gericht de kandidaat te kiezen die de 

openbare dienst tegen de laagste prijs kan leveren. In plaats daarvan wordt gekeken 

naar kwalitatieve criteria, namelijk het bekwaamheidsprofiel van de natuurbeheerder 

en in het geval van natuurbeheerprojecten de verwachte voordelen van het project 

voor het milieu.  

 

238. In het geval twee dezelfde projectvoorstellen ingediend worden, geniet het 

economisch meest voordelige voorstel (i.e. het voorstel met de laagste prijs) de 

voorkeur. De Commissie stelt dat de kans dat twee identieke voorstellen worden 

ingediend quasi onbestaande is. Duitsland geeft hiermee dan ook geen garantie dat bij 

de natuurbeheerprojecten in het algemeen de laagste prijs wordt bedongen.
248

 

 

IV.4.1.2. Nederland 

 

239. Nederland hanteert eveneens kwalitatieve maatstaven om de natuurbeheerders 

te selecteren. Meer bepaald moet de natuurbeheerder aantonen dat hij duurzaam 

natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maken dat hij dat kan en zal doen.
249

 

 

240. Elke natuurbeheerder die de kwaliteitstest doorstaat komt in chronologische 

volgorde in aanmerking om aankoopsubsidie te ontvangen. De provincies kunnen pas 

overgaan tot toekenning daarvan, nadat zij de mogelijkheid tot het indienen van een 

aanvraag hebben opengesteld en zij een plafond en een periode voor het indienen van 

de aanvraag hebben bepaald.
250

 Alle aanvragen die in eenzelfde periode zijn 

ingediend worden gerangschikt in volgorde van ontvangst. Tot het plafond bereikt is, 

komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking voor het verkrijgen 

van subsidie.
251

 

 

241. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de reële marktprijs van het 

terrein zoals die door een onafhankelijke taxateur is vastgesteld.
252

 Men zou 

logischerwijze kunnen stellen dat, in tegenstelling tot het Duitse mechanisme in 

Staatssteunbeslissing NN8/2009, hier de laagste prijs bedongen wordt. De Commissie 

daarentegen hanteert een restrictieve visie en hecht doorslaggevend belang aan de 

manier waarop de onderneming gekozen wordt.
253

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
248

 Besch.Comm. NN8/2009, §65. 
249

 Artikel 3 Subsidieregeling EHS. 
250

 Art. 4 Subsidieregeling EHS. 
251

 Art. 5 Subsidieregeling EHS. 
252

 Art. 15, §1, a° jo. Art. 1, j° Subsidieregeling EHS. 
253

 Besl.Comm. N308/2010, §24-29. 
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IV.4.2. Gerecht van Eerste Aanleg: arrest Duitsland v. Commissie 

 

242. Het Gerecht aanvaardt de inschatting van de Europese Commissie aangaande 

de vierde Altmark voorwaarde.
254

 

 

243. Finland werpt voor het Gerecht op dat de Duitse natuurbeheerders verplicht 

zijn een gescheiden boekhouding bij te houden voor de commerciële activiteiten en 

die van natuurbeheer. Het Gerecht is van oordeel dat zo’n verplichting niet volstaat 

om de vierde Altmark voorwaarde te vervullen. Het mechanisme van de gescheiden 

boekhouding bouwt inderdaad een aantal garanties in, zoals het beletten van 

kruissubsidiëring.
255

 Dat garandeert echter niet dat de openbare dienst volbracht wordt 

tegen de laagste kost voor de gemeenschap.
256

 

 

IV.4.3. Vlaams Gewest? 

 

244. Het toekenningsmechanisme voor de aankoop- en beheersubsidieregeling 

vertoont sterke gelijkenissen met de aankoopsubsidieregeling van Nederland in 

Staatssteunbeslissing N308/2010.  

 

245. De kandidaat-begunstigde moet eerst een kwaliteitstest doorstaan. Voor de 

aankoopsubsidie wordt die test formeel geconcretiseerd in een verplichte erkenning 

als terreinbeherende vereniging door het Vlaams Gewest waarbij aan tien 

erkenningsvereisten moet voldaan zijn (supra §61).
257

 Wat betreft de beheersubsidie 

kan eveneens een erkenningsverplichting worden ontwaard, zij het een minder 

formele. In theorie staat de beheersubsidieregeling open voor alle private personen en 

privaatrechtelijke rechtspersonen. Daarbij geldt evenwel de voorwaarde dat de 

kandidaat-begunstigde beschikt over en het beheer op zich neemt van één of meer 

erkende natuurreservaten.
258

 De erkenning van de reservaten is op haar beurt gelinkt 

aan kwaliteitscriteria (supra §78-80).
259

 Men kan dus stellen dat de kwaliteitstest, 

waar die bij de aankoopsubsidie gekoppeld is aan de eigenschappen van de acteur, bij 

de beheersubsidie verschuift naar de aard van de uitgevoerde activiteit, namelijk het 

bezitten en het beheren van een erkend natuurreservaat. 

 

246. In tweede instantie geldt voor de aankoop- en beheersubsidie dat die kan 

worden toegekend zolang het jaarlijks budget dat toelaat (supra §68 en §84).
260

 De 

regelgeving geeft geen precieze criteria aan die binnen dat budget de grootte van de 

                                                 

 

 
254

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §78-79. In §78 citeert het Gerecht de beslissing van de Europese 

Commissie op uitvoerige wijze. 
255

 Besch.Comm. NN8/2009, §87. Kruissubsidiëring komt voor wanneer een onderneming subsidies, 

verleend voor het uitoefenen van de dienst van algemeen economisch belang, gebruikt om haar 

economische activiteiten aan een artificieel lage prijs aan te bieden op de markt. 
256

 Ger.EU, Duitsland v. Commissie, §87. 
257

 Art. 2, §2, 1
e
 lid Besluit natuurbehoud. 

258
 Art. 14 Besluit natuurbehoud. 

259
 Art. 10, §5 Besluit natuurbehoud. 

260
 Art. 5 en art. 15, §3 Besluit natuurbehoud. 
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subsidie bepalen (i.e. per terreinbeherende vereniging of per erkend 

natuurreservaat).
261

 

 

247. Het subsidiebedrag is gekoppeld aan de reële kosten (supra §71 en §86) (een 

deel van de beheersubsidie wordt echter toegekend aan de hand van forfaitaire 

bedragen, infra §277).
262

 De aankoopprijs wordt bepaald op basis van vrije 

onderhandelingen tussen de terreinbeherende vereniging en de verkoper van de grond 

en mag derhalve geacht worden overeen te stemmen met de reële marktprijs. In 

tegenstelling tot Staatssteunbeslissing N308/2010 is niet voorzien in het mechanisme 

van een onafhankelijke taxateur die garandeert dat de aankoopprijs en de reële 

marktprijs daadwerkelijk overeenkomen. Dat mechanisme vond de Commissie 

onbevredigend om de laagste prijs te garanderen. Het is daarom aannemelijk dat zij de 

subsidieregelingen van het Vlaams Gewest, die minder garanties biedt, onbevredigend 

zal vinden in het licht van de Altmark leer.  

 

248. De Europese Commissie zal vermoedelijk overwegend belang hechten aan de 

manier waarop de natuurbeheerders geselecteerd worden, namelijk op basis van 

kwalitatieve criteria en niet aan de hand van economische maatstaven. 

 

IV.5. IS DE COMPENSATIESTEUN VERENIGBAAR OP GROND VAN DE 

WETGEVINGSPAKKETTEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE? 

 

249. Indien de Vlaamse subsidieregeling niet kan genieten van het Altmark 

gunstregime, moet tot slot worden nagegaan of zij verenigbaar is op grond van de 

pakketten Monti-Kroes en Almunia. In dat geval is zij verenigbaar met de interne 

markt. Indien de steun onder de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit valt, was 

een voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie niet vereist. Dat is wel het 

geval voor de DAEB-kaderregeling (supra §149). 

 

250. De Commissie heeft in Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 

geoordeeld dat de steun conform is aan de DAEB-beschikking. De Commissie heeft 

ook telkens de verenigbaarheid met de DAEB-kaderregeling onderzocht, omdat in de 

toepasselijke nationale regelgeving niet expliciet gerefereerd werd aan de DAEB-

beschikking. Omwille van de grote gelijkenissen tussen beide instrumenten komen zij 

hier samen aan bod.
263

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
261

 In ieder geval gebeurt dat niet chronologisch zoals in Nederland. Voor de aankoopsubsidie is een 

jaarlijkse deadline bepaald voor het indienen van de aanvraag. Voor de beheersubsidie moet slechts één 

keer een aanvraag ingediend worden. Zie: art. 6, §1 en art. 15, §3 Besluit natuurbehoud. 
262

 Art. 8 en art. 16-22 Besluit natuurbehoud. 
263

 Aangezien de drie toepassingsvoorwaarden van de DAEB-beschikking vervuld zijn, zal de DAEB-

kaderregeling in werking treden indien de subsidiebedragen de drempel van de DAEB-beschikking 

overschrijden. 
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IV.5.1. Beslissingen Europese Commissie 

 

IV.5.1.1. Duitsland 

 

IV.5.1.1.1. Toepassingsgebied 

 

251. De DAEB-beschikking is van toepassing op compensatiesteun lager dan 30 

miljoen EUR per jaar, toegekend aan een onderneming met een beperkte jaarlijkse 

omzet (i.e. minder dan 100 miljoen EUR belastingen op jaarbasis) (supra §152). 

 

252. Duitsland toont aan dat deze kwantitatieve voorwaarden vervuld zijn. Zoals 

gezegd is de waarde van de terreinen van het Duits natuurerfgoed moeilijk te bepalen. 

De Commissie stelt zich flexibel op en neemt zonder harde bewijzen aan dat de limiet 

van 30 miljoen EUR niet wordt overschreden. Wat betreft de natuurbeheerprojecten 

stelt zich geen gelijkaardig probleem, gezien het totale budget daarvoor 14 miljoen 

EUR bedraagt. 

 

253. Ten tweede hebben de natuurbeheerders een beperkte omzet, waardoor zij 

minder dan 100 miljoen EUR belastingen behalen per jaar.
264

 

 

IV.5.1.1.2. Toepassingsvoorwaarden 

 

IV.5.1.1.2.1. Officiële mandatering 

 

254. De terreinen van het Duits natuurerfgoed worden overgedragen op grond van 

een Schenkungsvertrag. Het Schenkungsvertrag bevat de vereiste gegevens.
265

 De 

correcte invulling van de openbare dienstverplichting wordt bovendien verzekerd 

door de inschrijving van de terreinen in het grondenregister.
266

 

 

255. De natuurbeheerprojecten worden toegewezen aan de hand van een officiële 

kennisgeving door de bevoegde Länder, waarbij ook een managementplan voor het 

project wordt overgemaakt. De officiële kennisgeving bepaalt dat de subsidie enkel 

aangewend mag worden voor de volbrenging van de dienst van algemeen economisch 

belang. De precieze omschrijving van die taak gebeurt in het managementplan, dat 

tevens de overige vereiste gegevens bevat.
267

  

 

 

 

 

                                                 

 

 
264

 Besch.Comm. NN8/2009, §70. 
265

 Besch.Comm. NN8/2009, §76. 
266

 Het grondenregister legt restricties op inzake het gebruik en de wederverkoop van de gronden. 
267

 Besch.Comm. NN8/2009, §77. 
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IV.5.1.1.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun 

 

256. Het bedrag van de compensatiesteun
268

 overschrijdt de kosten om, in normale 

omstandigheden, de openbare dienstverplichting te volbrengen niet. Eventuele 

overschotten moeten integraal worden aangewend voor het beheer van de natuur of in 

laatste instantie worden uitgekeerd aan de Staat.
269

 Dit geldt ook wanneer opbrengsten 

voortkomen uit de verkoop van het terrein.
270

 

 

257. Hoewel geen gescheiden boekhouding wordt bijgehouden, neemt de 

Commissie genoegen met de toepasselijke boekhoudkundige principes die een 

duidelijke uitsplitsing verzekeren van de kosten en baten van de verschillende 

activiteiten die de natuurbeheerders kunnen uitoefenen (i.e. taken van natuurbeheer en 

commerciële activiteiten).
271

 

 

IV.5.1.1.2.3. Controle op overcompensatie 

 

258. De natuurbeheerders moeten om de drie jaar een rapport neerleggen waarin zij 

voor beide steunmaatregelen verantwoorden wat de winsten en kosten zijn en op 

welke manier de eventuele overschotten werden aangewend.
272

 

 

IV.5.1.2. Nederland 

 

IV.5.1.2.1. Toepassingsgebied 

 

259. Zoals in Staatssteunbeslissing NN8/2009 is de Commissie summier over de 

toepasselijkheid van de DAEB-beschikking op de aankoopsubsidie. Volgens haar 

zouden “de Nederlandse autoriteiten hebben duidelijk gemaakt dat een groot deel 

van de begunstigden onder het toepassingsbereik van de DAEB-beschikking zullen 

vallen”.
273

 

 

IV.5.1.2.2. Toepassingsvoorwaarden 

 

IV.5.1.2.2.1. Officiële mandatering 

 

260. De aankoopsubsidie wordt toegekend aan de hand van een officiële 

beschikking door de betrokken provincie. 

 

                                                 

 

 
268

 Het gaat hier om de winsten die voortkomen uit het realiseren van commerciële activiteiten op de 

terreinen (supra §205). 
269

 Besch.Comm. NN8/2009, §81. 
270

 Besch.Comm. NN8/2009, §79. 
271

 Besch.Comm. NN8/2009, §84-86. 
272

 Besch.Comm. NN8/2009, §90. 
273

 Besl.Comm. N308/2010, §36. 
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261. De Subsidieregeling EHS verplicht de subsidieontvanger en de provincie 

binnen de twee weken na de subsidieverlening een overeenkomst te sluiten waarin de 

precieze aard en de duur van de openbare dienstverplichting worden bepaald.
274

 De 

correcte invulling van die verplichting wordt bovendien verzekerd door de 

inschrijving van het aangekochte terrein als natuurgrond in de openbare registers.
275

 

Verder bevat de Subsidieregeling EHS de andere vereiste gegevens.
276

 

 

IV.5.1.2.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun 

 

262. Het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan de reële marktprijs van de grond 

zoals vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
277

 Bovendien brengt de 

Subsidieregeling EHS de opbrengsten in rekening, waar zij bepaalt dat “een subsidie 

… kan worden verleend aan eenieder die … eventuele opbrengsten van de met 

subsidie te verwerven terreinen uitsluitend besteedt ten behoeve van het in a 

onderschreven doel het doel is hier het duurzaam beheren van de natuur, n.v.d.r.”.
278

 

De natuurbeheerder die het met subsidie verworven terrein vervreemdt moet de 

subsidie binnen de zes maanden terugbetalen aan de Staat.
279

 

 

263. Nederland heeft er mee ingestemd om, indien de natuurbeheerders ook 

commerciële activiteiten uitoefenen, aan de toekenning van de aankoopsubsidie de eis 

van een gescheiden boekhouding te verbinden.
280

 

 

IV.5.1.2.2.3. Controle op overcompensatie 

 

264. De Nederlandse natuurbeheerders moeten, zoals de Duitse, een driejaarlijks 

verslag indienen waarin de besteding van de ontvangen subsidies op overzichtelijke 

wijze wordt verantwoord.
281

 

 

IV.5.2. Vlaams Gewest? 

 

IV.5.2.1. Toepassingsgebied 

 

265. Zowel de terreinbeherende verenigingen als de beheerders van erkende 

natuurreservaten hebben een gemiddelde jaaromzet die binnen de grenzen van de 

                                                 

 

 
274

 Art. 17, §1, a° Subsidieregeling EHS. 
275

 Art. 17, §2 Subsidieregeling EHS. 
276

 Art. 2 Subsidieregeling EHS; Art. 3 Subsidieregeling EHS; Art. 15 jo. art. 19 Subsidieregeling EHS. 
277

 Besl.Comm. N308/2010, §48; Art. 15, §1, a° jo. Art. 1, j° Subsidieregeling EHS. 
278

 Art. 3, b° Subsidieregeling EHS. 
279

 Art. 18, §4 Subsidieregeling EHS. 
280

 Besl.Comm. N308/2010, §52. 
281

 Besl.Comm. N308/2010, §54. 
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DAEB-beschikking valt. Uit cijfers blijkt dat Natuurpunt, de grootste grondbezitter in 

het Vlaams Gewest, een omzet realiseert van ongeveer 30 miljoen EUR per jaar.
282

 

 

266. Het bedrag van de compensatiesteun blijft beneden het toegelaten maximum. 

Het hoogste genoteerde bedrag van de aankoopsubsidie tot nu toe is 8.964.000 EUR 

(genoteerd in 2003, 2004 en 2008), dat van de beheersubsidie 5.637.525 EUR 

(genoteerd in 2011) (supra §69 en §85). In beide gevallen gaat het om bedragen van 

minder dan een derde van het toegelaten maximum van 30 miljoen EUR. Ook 

aangaande de subsidies die onder het nieuwe DAEB-besluit vallen
283

, waarin het 

toegelaten maximum beperkt wordt tot 15 miljoen EUR op jaarbasis, stelt zich 

normaliter dus geen probleem. 

 

267. De Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer haalt in haar klacht bij 

de Europese Commissie aan dat de toepasselijke regelgeving niet garandeert dat de 

limiet van 15 miljoen EUR gerespecteerd wordt.
284

 Dat was ook niet het geval in 

Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010, waar de Commissie zonder veel 

moeite aannam dat de subsidiedrempel in acht genomen was. Wat betreft de 

overdracht van de terreinen van het Duits natuurerfgoed kon zelfs geen bedrag 

worden bepaald. De subsidies in het Vlaams Gewest blijven daarentegen al tientallen 

jaren beperkt tot minder dan 10 miljoen EUR. Het zou dan ook verbazen dat de 

Commissie hierover struikelt. 

 

268. Wel horen hierbij een aantal andere kanttekeningen. Ten eerste is de DAEB-

beschikking maar van kracht sinds 19 december 2005.
285

 De subsidies die tot op die 

datum zijn verleend worden dus niet door de DAEB-beschikking gevat en vallen als 

het ware in een juridisch vacuüm. 

 

269. Ten tweede wordt voor de compensatiesteun die onder het DAEB-besluit valt 

niet verzekerd dat de natuurbeheerders voor een maximale periode van tien jaar met 

de openbare dienst belast worden. De terreinbeherende verenigingen blijven erkend 

zolang zij aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen.
286

 De erkenning als 

natuurreservaat geldt voor 27 jaar (supra §81).
287

 Gezien de compensatiesteun in 

Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 integraal onder de DAEB-

beschikking viel, wordt het afwachten hoe streng de Commissie de vervulling van 

deze voorwaarde zal beoordelen. 

 

 

 

 

                                                 

 

 
282

 “De grootgrondbezitter van Vlaanderen” in: De Tijd, 11 mei 2013, 

http://www.tijd.be/nieuws/archief/De_grootgrondbezitter_van_Vlaanderen.9342928-1615.art (laatst 

geraadpleegd op 27 april 2014). 
283

 Het DAEB-besluit is in werking getreden op 31 januari 2012. Zie: art. 12 DAEB-besluit. 
284

 Klacht Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer Punt 8 (Compatibility of the aid). 
285

 Art. 10 DAEB-beschikking. 
286

 Art. 3, §4 jo. art. 2, §2 Besluit natuurbehoud. 
287

 Art. 27 Besluit natuurbehoud. 

http://www.tijd.be/nieuws/archief/De_grootgrondbezitter_van_Vlaanderen.9342928-1615.art
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IV.5.2.2. Toepassingsvoorwaarden 

 

IV.5.2.2.1. Officiële mandatering 

 

270. Zowel de aankoop- als de beheersubsidie worden toegekend op basis van een 

(individueel) Ministerieel Besluit.
288

 Dat Ministerieel Besluit wordt, wat betreft de 

vereiste gegevens, aangevuld door het Decreet natuurbehoud en het Besluit 

natuurbehoud
289

 en het (individuele) Ministerieel Besluit tot erkenning als 

terreinbeherende vereniging of als erkend natuurreservaat. 

 

271. De subsidieregeling voorziet evenwel niet in een mechanisme om 

overcompensatie te vermijden, althans niet uitdrukkelijk.
290

 Anderzijds kan men 

argumenteren dat daarin indirect voorzien is, gezien zowel de aankoop- als de 

beheersubsidie gekoppeld is aan de reële kosten (supra §71 en §86) (een deel van de 

beheersubsidie wordt echter toegekend aan de hand van forfaitaire bedragen, infra 

§277).
291

  

 

272. Deze garantie wordt echter doorkruist door de afwezigheid van een 

cumulatieverbod ten aanzien van provinciale en/of gemeentelijke subsidies (supra 

§73 en §87).
292

 

 

273. In het geval van de beheersubsidie voor het onthaal in een erkend 

natuurreservaat kan bovendien per 1 EUR ontvangen subsidie van provinciale of 

gemeentelijke oorsprong een bijkomende subsidie voor hetzelfde bedrag van het 

Vlaams Gewest worden verkregen. Deze aanvullende subsidie is evenwel beperkt tot 

25.000 EUR per jaar voor elke begonnen schijf van 1.000 hectare erkend 

natuurreservaat.
293

 

 

274. Op basis van deze vaststellingen is het onduidelijk in welke mate de Europese 

Commissie de eerste toepassingsvoorwaarde vervuld zal achten. De cumulatie van 

gewestelijke, en provinciale en/of gemeentelijke subsidies maken het theoretisch 

mogelijk dat de natuurbeheerders overgecompenseerd worden voor de gemaakte 

kosten. In de praktijk blijken de gemeentelijke en/of provinciale subsidies te worden 

                                                 

 

 
288

 Art. 6, §3 en art. 14 Besluit natuurbehoud. 
289

 Aard en duur openbare dienst: art. 44 Decreet natuurbehoud jo. art. 5 Besluit natuurbehoud 

(aankoopsubsidie); Art. 36, §6 Decreet natuurbehoud jo. art. 14 Besluit natuurbehoud (beheersubsidie); 

Betrokken onderneming en grondgebied: art. 44 Decreet natuurbehoud jo. art. 5 Besluit natuurbehoud 

(aankoopsubsidie); Art. 36, §6 Decreet natuurbehoud jo. art. 14 Besluit natuurbehoud (beheersubsidie); 

Parameters voor berekening, controle, herziening compensatie: art. 8-9 Besluit natuurbehoud 

(aankoopsubsidie); Art. 16-22 jo. art. 24, §2-3 Besluit natuurbehoud (beheersubsidie). 
290

 Zie ook: Klacht Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer Punt 8 (Compatibility of the 

aid). 
291

 Art. 8 en art. 16-22 Besluit natuurbehoud. 
292

 Art. 25 Besluit natuurbehoud. Wat de beheersubsidie betreft is enkel voorzien in een 

cumulatieverbod ten aanzien van andere gewestelijke subsidies. 
293

 Art. 21, §2 Besluit natuurbehoud. 
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toegekend op basis van een provinciaal en/of gemeentelijk subsidiereglement, waarin 

uitdrukkelijk bepaald wordt dat overcompensatie niet toegelaten is.
294

 

 

IV.5.2.2.2. Geplafonneerde compensatiesteun 

 

275. Wat betreft het bedrag van de compensatiesteun vertoont de aankoopsubsidie 

grote gelijkenissen met Staatssteunbeslissing N308/2010. Het subsidiebedrag is 

gekoppeld aan de reële marktprijs van de grond waardoor overcompensatie in 

principe vermeden wordt. 

 

276. Een punt van verschil is dat die prijs niet wordt vastgesteld door een 

onafhankelijke taxateur maar op basis van vrije onderhandelingen tussen de 

terreinbeherende vereniging en de verkoper van de grond. Het eventuele verschil dat 

zou bestaan tussen de daadwerkelijke aankoopprijs en de reële marktprijs komt wél in 

aanmerking voor subsidiëring. De Nederlandse regeling die door de Commissie werd 

goedgekeurd biedt dus meer garanties dan haar Vlaamse tegenhanger. Het is evenwel 

niet duidelijk af te leiden uit Staatssteunbeslissing N308/2010 hoe belangrijk de 

Commissie de onafhankelijke taxatie achtte om haar goedkeuring te geven. 

 

277. Bij de beheersubsidie is het bedrag van de compensatiesteun in bepaalde 

gevallen gekoppeld aan de reële kosten (i.e. huur en uitzonderlijke eenmalige 

inrichtingsmaatregelen).
295

 Een ander deel wordt toegekend aan de hand van 

forfaitaire bedragen (i.e. beheer en toezicht, opstellen beheerplan en eerste inrichting, 

monitoring, openstelling en onthaal).
296

 In de mate dat de initiële forfaitaire bedragen 

op een kostenbasis werden vastgesteld, kan worden aangenomen dat ook bij de 

beheersubsidie overcompensatie in principe vermeden wordt. 

 

278. In tegenstelling tot Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 bevat de 

subsidieregeling geen uitdrukkelijke bestemming voor de opbrengsten die 

voortkomen uit de exploitatie van het terrein. Tot op heden hebben de 

terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten de 

                                                 

 

 
294

 Bijvoorbeeld: art. 5 Subsidiereglement voor de aankoop van ecologisch waardevolle gebieden van 

de gemeente Lennik, http://www.lennik.be/subsidies_2.html (laatst geraadpleegd op 8 mei 2014); Art. 

6, §1 Gemeentelijk subsidiereglement voor aankoop van ecologisch waardevolle natuurgebieden van 

de gemeente Hamme, http://www.hamme.be/website/331-www/333-www/345-www/2103-www.html 

(laatst geraadpleegd op 8 mei 2014) waar staat aangegeven dat de terreinbeherende vereniging de totale 

kostprijs van het te verwerven terrein aan de gemeente moet bewijzen; Art. 5, 3
e
 lid Subsidiereglement 

voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen van de stad Gent, 

http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Subsidieregleme

nt_aankoop_natuurgebieden.pdf (laatst geraadpleegd op 8 mei 2014) dat bepaalt dat de aanvrager 

minimum 10% van de aankoopprijs zelf moet betalen; Art. 5 Subsidiereglement aankoop ecologisch 

waardevolle gebieden voor erkende Natuurverenigingen van de gemeente Tessenderlo, 

http://www.tessenderlo.be/file_uploads/17963.pdf?_vs=0_N (laatst geraadpleegd op 8 mei 2014). 

 
295

 Art. 16, §1 Besluit natuurbehoud (huur); Art. 22, §1 Besluit natuurbehoud (uitzonderlijke 

inrichtingsmaatregelen). 
296

 Art. 17, §1, 1
e
 en 2

e
 lid Besluit natuurbehoud (beheer en toezicht); Art. 18 Besluit natuurbehoud 

(opstellen beheerplan en eerste inrichting); Art. 19, §3 Besluit natuurbehoud (monitoring); Art. 20 

Besluit natuurbehoud (openstelling); Art. 21, §1, 1
e
 lid Besluit natuurbehoud (onthaal). 

http://www.lennik.be/subsidies_2.html
http://www.hamme.be/website/331-www/333-www/345-www/2103-www.html
http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Subsidiereglement_aankoop_natuurgebieden.pdf
http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Subsidiereglement_aankoop_natuurgebieden.pdf
http://www.tessenderlo.be/file_uploads/17963.pdf?_vs=0_N
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rechtsvorm van vzw aangenomen (supra §39), wat de verplichting inhoudt om 

opbrengsten uit commerciële activiteiten te herinvesteren in het natuurbeheer.
297

 De 

vraag is of de Commissie hiermee genoegen zal nemen, nu de beheerders van erkende 

natuurreservaten niet verplicht zijn een vzw-statuut te hebben. 

 

279. Voorts bepaalt de subsidieregeling niet wat er moet gebeuren met de winst die 

voortkomt uit de verkoop van het terrein. Indien men aanneemt dat de subsidie in het 

geval van vervreemding moet worden terugbetaald, stemt dit overeen met de 

beslissingspraktijk van de Commissie in Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en 

N308/2010.
298

 

 

280. Tot slot voorziet de subsidieregeling niet in een vereiste om voor de taken van 

natuurbeheer en de commerciële activiteiten een gescheiden boekhouding te voeren. 

 

IV.5.2.2.3. Controle op overcompensatie 

 

281. Voor de aankoopsubsidie kan worden genoteerd dat de terreinbeherende 

verenigingen verplicht zijn een boekhouding bij te houden, waardoor de aanwending 

kan worden gecontroleerd (supra §75).
299

 Voorts wordt de aankoopsubsidie uitbetaald 

in drie fases, telkens na goedkeuring van de besteding van het geld dat werd 

verkregen in de vorige fase (supra §74).
300

 

 

282. De beheersubsidie wordt aan de hand van voorschotten periodiek uitbetaald. 

De uitkering van het saldo gebeurt pas na voorlegging van de jaarrapporten (supra 

§88).
301

 Daarnaast gelden regels met betrekking tot de besteding (60% moet worden 

verantwoord met personeelskosten)
302

 en moet op geregelde tijdstippen een 

(uitgebreid of beperkt) monitoringrapport worden voorgelegd (supra §89-90).
303

 

 

283. Hoewel al deze controlemechanismen stringent klinken, moet bij aandachtige 

lezing worden besloten dat zij eerder betrekking hebben op de juiste aanwending van 

de subsidie dan op eventuele overcompensatie. Uitdrukkelijke controles op 

overcompensatie zijn in de subsidieregeling niet voorzien. Opnieuw is het afwachten 

hoe streng de Commissie de vervulling van deze voorwaarde zal beoordelen. 

 

IV.6. IS DE STAATSSTEUN VERENIGBAAR OP GROND VAN DE ALGEMENE 

GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING VAN DE EUROPESE COMMISSIE? 

 

284. Bepaalde categorieën van steun kunnen op basis van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening a priori verenigbaar worden verklaard met de interne 

                                                 

 

 
297

 Art. 1, 3
e
 lid vzw-wet. 

298
 Art. 44, §2 Decreet natuurbehoud. De terreinbeherende vereniging kan het terrein slechts 

vervreemden mits instemming van en onder de voorwaarden bepaald door de bevoegde minister. 
299

 Art. 2, §2, 1
e
 lid, 6° Besluit natuurbehoud. 

300
 Art. 9 Besluit natuurbehoud. 

301
 Art. 24, §2, 1-2° Besluit natuurbehoud. 

302
 Art. 24, §3 Besluit natuurbehoud. 

303
 Art. 19, §1-2 Besluit natuurbehoud. 
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markt, zodat zij niet moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie (supra 

§172). 

 

285. Eén van die categorieën is “steun voor milieubescherming”. Dit instrument 

kwam in Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 niet voor. Het werd wel 

kort aangehaald in de klacht van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting 

Natuurbeheer bij de Commissie. 

 

286. Aangezien de algemene toepassingsvoorwaarden grotendeels gelijk zijn aan 

die van de DAEB-beschikking en –kaderregeling, kan worden aangenomen dat de 

Commissie daarover op dezelfde manier zal oordelen (supra §173). 

 

287. Wat betreft de specifieke toepassingsvoorwaarden in het kader van de “steun 

voor milieubescherming”, somt de Groepsvrijstellingsverordening acht soorten van 

steun op die voor vrijstelling in aanmerking komen, namelijk investeringssteun om 

verder te gaan dan de Europese milieunormen, investeringssteun voor de aanschaf van 

nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan de Europese milieunormen, KMO-

steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige Europese milieunormen, 

investeringssteun voor energiebesparende maatregelen, investeringssteun voor hoog 

efficiënte warmtekrachtkoppeling, investeringssteun ter stimulering van energie uit 

hernieuwbare bronnen, steun voor milieustudies en milieusteun in de vorm van 

kortingen op de milieubelastingen.
304

 

 

288. Het is duidelijk dat natuurbeheer in het algemeen niet onder deze (specifieke) 

soorten van steun voor milieubescherming valt. 

 

289. De Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer argumenteert dat de 

Groepsvrijstellingsverordening pas op 9 augustus 2008 in werking is getreden
305

 en 

dat de subsidies die tot op die datum zijn verleend dus sowieso niet onder haar 

toepassingsgebied vallen.
306

 

 

IV.7. TUSSENTIJDS BESLUIT 

 

290. De Vlaamse subsidieregeling vertoont grote gelijkenissen met de 

steunmaatregelen van Staatssteunbeslissing NN8/2009 en voornamelijk met de 

Nederlandse aankoopsubsidieregeling van Staatssteunbeslissing N308/2010. Indien de 

Commissie haar beslissingspraktijk aanhoudt, zijn drie zaken aannemelijk. Ten eerste, 

de terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten 

worden gekwalificeerd als ondernemingen voor zover zij economische activiteiten 

beoefenen. Ten tweede, de subsidies die zij van het Vlaams Gewest ontvangen 

                                                 

 

 
304

 Art. 18-25 Algemene Groepsvrijstellingsverordening. 
305

 Art. 45 Algemene Groepsvrijstellingsverordening. 
306

 Art. 44 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bepaalt dat ook individuele steun die vóór 

de inwerkingtreding werd verleend vrijgesteld is, indien de vereiste voorwaarden vervuld zijn. 

“Individuele steun” wordt door de Algemene Groepsvrijstellingsverordening gedefinieerd als ad-hoc 

steun en steun die op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld. 
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hebben, zijn staatssteun in de zin van artikel 107, §1 VWEU. Tot slot, het is 

onwaarschijnlijk dat de Altmark leer kan worden toegepast. 

 

291. De verenigbaarheid op grond van de pakketten Monti-Kroes en Almunia is 

onzeker (schematische weergave in bijlage 8). Een eerste mogelijkheid is dat de 

Europese Commissie oordeelt dat de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit van 

toepassing zijn. Het feit dat de verstrekte subsidies niet zijn aangemeld, vormt in dat 

geval geen probleem. Daarbij horen een aantal kanttekingen, zowel met betrekking tot 

de toepasselijkheid van de instrumenten als aangaande de vervulling van de 

toepassingsvoorwaarden. 

 

292. Wat betreft de toepasselijkheid kan worden genoteerd dat de subsidieregeling 

niet garandeert dat de drempels (i.e. 30 miljoen EUR bij de DAEB-beschikking en 15 

miljoen EUR bij het DAEB-besluit) niet overschreden worden. Met een blik op 

Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 kan worden aangenomen dat de 

Commissie over dit punt niet zal struikelen. 

 

293. Daarnaast zijn er een aantal problemen omtrent de toepassing van de 

instrumenten in de tijd. De DAEB-beschikking is van kracht sinds 19 december 2005. 

Vóór de inwerkingtreding van de DAEB-beschikking bestond geen gelijkaardig 

instrument. Het DAEB-besluit kan maar worden toegepast in de mate dat de 

ondernemingen voor een maximale periode van tien jaar met de openbare dienst 

belast worden. De subsidieregeling geeft op dit vlak geen garantie. 

 

294. Indien de Commissie oordeelt dat de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-

besluit niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat er geen garantie bestaat 

aangaande de drempels, kan de subsidieregeling nog steeds gevat worden door de 

DAEB-kaderregeling. In dat geval had zij conform artikel 108, §3 VWEU moeten 

worden aangemeld. 

 

295. Indien de Commissie oordeelt dat de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-

besluit wel van toepassing zijn, dienen zich in tweede instantie enkele problemen aan 

met betrekking tot de vervulling van de toepassingsvoorwaarden. Ten eerste voorzien 

het Decreet natuurbehoud en het Besluit natuurbehoud niet uitdrukkelijk in een 

mechanisme om overcompensatie te vermijden. Zo’n mechanisme is evenwel op 

indirecte wijze voorzien, gezien het subsidiebedrag gekoppeld is aan de reële kosten 

(althans voor het grootste deel, supra §277). Dat mechanisme wordt opnieuw 

afgezwakt door de afwezigheid van een cumulatieverbod ten aanzien van provinciale 

en gemeentelijke subsidies. 

 

296. Ten tweede kan worden genoteerd dat het bedrag van de compensatiesteun in 

principe niet hoger ligt dan de kosten voor het volbrengen van de openbare dienst. Het 

subsidiebedrag is gekoppeld aan de reële kosten (althans voor het grootste deel, supra 

§277). Voor de aankoopsubsidie moet worden opgemerkt dat de aankoopprijs niet 

wordt vastgesteld aan de hand van een onafhankelijke taxatie zoals in 

Staatssteunbeslissing N308/2010 waardoor het voor de terreinbeherende verenigingen 

theoretisch mogelijk wordt een hogere prijs dan de reële marktprijs te betalen. 

 

297. Daarbij komt dat de subsidieregeling in tegenstelling tot 

Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en N308/2010 geen uitdrukkelijke bestemming 
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geeft voor de opbrengsten uit het natuurbeheer. Dat gebrek wordt op dit moment 

gecompenseerd door het vzw-statuut van zowel de terreinbeherende verenigingen als 

de beheerders van erkende natuurreservaten. Voor de beheerders van erkende 

natuurreservaten gaat het evenwel om een feitelijke en geen juridische situatie. Zij 

zijn niet verplicht een dergelijk statuut aan te nemen. 

 

298. De subsidieregeling voorziet in tegenstelling tot Staatssteunbeslissingen 

NN8/2009 en N308/2010 ook niet in de verplichting een gescheiden boekhouding 

voor de economische activiteiten te voeren. 

 

299. Aangaande de derde toepassingsvoorwaarde kan worden genoteerd dat de 

subsidieregeling verscheidene controlemechanismen bevat, maar dat die eerder 

gericht zijn op de aanwending van de subsidie dan op overcompensatie. 

 

300. In het algemeen kan worden besloten dat de Vlaamse subsidieregeling op de 

meeste punten de facto voldoet aan de voorwaarden van de DAEB-beschikking c.q. 

het DAEB-besluit of van de DAEB-kaderregeling. Op papier bestaan er evenwel een 

aantal hiaten. Dat was ook het geval in Staatssteunbeslissingen NN8/2009 en 

N308/2010 (supra §252, §257, §259). Desondanks gaf de Europese Commissie haar 

zegen voor de staatssteun. Alles zal dus afhangen van de mate van gestrengheid 

waarmee de Commissie de Vlaamse subsidieregeling beoordeelt. 
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DEEL V: HET LOT VAN ONRECHTMATIG VERSTREKTE 

STAATSSTEUN 
 

V.1. TOELICHTING BIJ BEGRIP “ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN” 

 

301. De Europese Raad heeft onrechtmatige staatssteun gedefinieerd als “nieuwe 

steun die in strijd met artikel 93, lid 3 van het Verdrag het huidige artikel 108, §3 

VWEU, n.v.d.r. tot uitvoering wordt gebracht”.
307

 Hierboven werd reeds aangehaald 

wat moet worden verstaan onder nieuwe steun (supra §120).
308

 

 

302. Daarnaast bestaan nog drie andere categorieën van onrechtmatige 

staatssteun.
309

 Ten eerste, staatssteun die is verstrekt in strijd met de zogeheten 

“standstill”-bepaling.
310

 De “standstill”-bepaling verbiedt dat aan te melden steun 

wordt uitgevoerd vooraleer de Europese Commissie een besluit
311

 tot goedkeuring 

van die steun heeft gegeven. Ten tweede, staatssteun die is toegekend ondanks een 

negatief besluit van de Commissie. Ten derde, staatssteun die de kaders van door de 

Commissie toegestane staatssteun overschrijdt. 

 

303. De Europese Commissie kan op de hoogte worden gebracht van beweerde 

onrechtmatige steun door om het even welke bron.
312

 Voor het Vlaams Gewest is dit 

gebeurd door de klacht van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer. 

 

V.2. TERUGVORDERINGSPROCEDURE 

 

V.2.1. Negatief besluit Europese Commissie na formele onderzoeksprocedure 

 

304. In het geval van een melding opent de Europese Commissie een onderzoek en 

eventueel een formele onderzoeksprocedure naar de gemelde steunmaatregel.
313

 Aan 

het einde van de formele onderzoeksprocedure kan de Europese Commissie oordelen 

dat de aangemelde maatregel geen steun vormt of een positief, voorwaardelijk of 

negatief besluit ten aanzien van de steun uitspreken.
314

 

 

305. Een negatief besluit betekent dat de steun onrechtmatig is en niet tot 

uitvoering mag worden gebracht.
315

 

                                                 

 

 
307

 Art. 1, (f) Procedureverordening. 
308

 Art. 1, (c) Procedureverordening. 
309

 B.W.N. DE WAARD, AJC. DE MOOR – VAN VUGT, A.A.L. BEERS, J.C.A. DE POORTER EN G.J. VAN 

SLOOTEN, Terugvordering van staatssteun: een rechtsvergelijkend onderzoek, Oisterwijk, Wolf Legal 

Publishers, 2005, 14-16. 
310

 Art. 3 Procedureverordening. 
311

 Op grond van artikel 288 VWEU neemt de Europese Commissie sinds het Verdrag van Lissabon 

niet langer “beschikkingen” maar “besluiten”. 
312

 Art. 10, §1 Procedureverordening. 
313

 Art. 10, §1-2 Procedureverordening. 
314

 Art. 7, §2-5 Procedureverordening. 
315

 Art. 7, §5 Procedureverordening. 
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306. Voor de aankoop- en beheersubsidies zal dat het geval zijn indien de 

Commissie van oordeel is dat de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit niet 

toepasselijk zijn (over de toepasselijkheid van de DAEB-kaderregeling, infra §310-

311). 

 

V.2.2. Terugvorderingsbesluit 

 

307. Indien in het verleden steun werd verschaft in strijd met een negatief besluit, 

velt de Commissie in tweede instantie een terugvorderingsbesluit.
316

 Op grond 

daarvan is de begunstigde van de steun ertoe gehouden de steun zelf, alsook een 

renteopslag aan de toekennende overheid terug te betalen.
317

 

 

308. De intresten worden berekend op basis van een door de Commissie 

voorgeschreven methode
318

 en zijn betaalbaar vanaf de datum waarop de 

onrechtmatige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum van 

daadwerkelijke terugbetaling van de steun.  

 

309. Voor de terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten betekent dit dat alle steun die sinds 1 maart 2003 werd verleend (in 

verband met de verjaring van de terugvordering, infra onder V.5.1.) en de intresten 

zullen moeten worden terugbetaald aan het Vlaams Gewest. In het totaal gaat het om 

een (nader te bepalen) bedrag van 60 à 70 miljoen EUR.
319

 

 

310. Volgens N.A. DE VOS moet de volledige terugvordering van steun en intresten 

worden genuanceerd voor niet-aangemelde steun die nadien verenigbaar wordt 

verklaard, i.e. op grond van de DAEB-kaderregeling. In lijn met het CELF arrest 

zouden in dat geval enkel de intresten voor de periode van onwettigheid verschuldigd 

zijn. De periode van onwettigheid is de periode tussen het toekennen van de steun en 

het besluit van de Commissie waarbij de steun verenigbaar wordt verklaard.
320

 

 

311. De stelling van N.A. DE VOS biedt mogelijk een uitweg voor de aankoop- en 

beheersubsidies indien zij op grond van de DAEB-kaderregeling verenigbaar worden 

verklaard. In deze hypothese moeten enkel de intresten en niet het integrale 

                                                 

 

 
316

 Art. 14, §1 Procedureverordening. 
317

 Art. 14, §2 Procedureverordening. 
318

 Med.Comm. van 2 mei 2003 betreffende de toe te passen rentepercentages bij de terugvordering van 

onrechtmatig verleende steun, Pb.C. 15 juni 2003, afl. 110, 21. 
319

 “Subsidiesysteem Vlaamse natuurgebieden wordt bij Europa aangevochten” in: De Morgen, 18 

september 2013, 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1707176/2013/09/18/Subsidiesysteem-

Vlaamse-natuurgebieden-wordt-bij-Europa-aangevochten.dhtml (laatst geraadpleegd op 22 april 2014). 

Het Nieuwsblad spreekt over een hoger bedrag van 85 miljoen EUR: “Jagers eisen 85 miljoen euro van 

natuurverenigingen” in: Het Nieuwsblad, 6 oktober 2013, 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131005_00776462 (laatst geraadpleegd 

op 22 april 2014). 
320

 HvJ C-199/06, CELF et al., Jur. 2008, I, 469; Bevestigd in: HvJ C-384/07, Wienstrom, Jur. 2008, I, 

10393. 
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subsidiebedrag aan het Vlaams Gewest worden betaald (schematische weergave in 

bijlage 9). 

 

312. Het terugvorderingsbesluit van de Commissie is gericht aan de betrokken 

lidstaat en niet rechtstreeks aan de begunstigde van de steun. De Commissie kan dus 

niet zelfstandig een steunmaatregel intrekken of wijzigen of tot een terugvordering 

van onrechtmatig verleende staatssteun overgaan. Het komt aan de lidstaat, als 

adressant van het terugvorderingsbesluit, toe om “alle nodige maatregelen” te nemen 

om het bevel van de Commissie ten uitvoer te brengen.
321

 

 

V.2.3. Procedurele lidstatelijke autonomie 

 

313. De terugvordering door de lidstaat gebeurt aan de hand van de toepasselijke 

nationaalrechtelijke procedures, voor zover deze een onverwijlde en daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging van het terugvorderingsbesluit mogelijk maken.
322

 Deze 

zogenaamde “procedurele autonomie” houdt in dat de toepasselijke (materiële en 

formele) regels van het nationale procesrecht het karakter krijgen van aanvullend 

recht, in de zin van het arrest Ferwerda van het Hof van Justitie.
323

 

 

314. Met het oog op het bewaren van een zekere graad van eenheid binnen de 

Europese Unie aangaande de voorwaarden voor terugvordering, heeft het Hof van 

Justitie de procedurele autonomie in het arrest Deutsche Milchkontor beperkt door 

twee beginselen.
324

 Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat de nationale 

overheden bij het terugvorderen dezelfde regels en modaliteiten toepassen als in 

vergelijkbare, louter nationale gevallen. Het doeltreffendheidsbeginsel moet er toe 

leiden dat met het belang van de Europese Unie ten volle rekening wordt gehouden, in 

die zin dat de doeltreffendheid van het Unierecht niet in het gevaar mag worden 

gebracht. 

 

315. Het Decreet natuurbehoud en het Besluit natuurbehoud voorzien geen 

terugvorderingsprocedure voor de toegekende steun. Volgens onderzoek van B.W.N. 

DE WAARD, A.J.C. DE MOOR – VAN VUGT, A.A.L. BEERS, J.C.A. DE POORTER en G.J. 

VAN SLOOTEN aan de Universiteit van Tilburg is de afwezigheid van zulke procedure 

trouwens een probleem voor de integrale Vlaamse regelgeving waarbij financiële 

steun wordt toegekend. Slechts in zeven gevallen worden de omstandigheden bepaald 

waaronder terugvordering zal plaatsvinden. In één enkele regeling wordt daarbij 

gerefereerd aan de Europese regels en voorwaarden.
325
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V.2.4. Nationaal terugvorderingsbesluit vereist? 

 

316. Het Unierecht zwijgt over de vraag of de begunstigde van de onrechtmatige 

steun door de betrokken lidstaat rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van 

het terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie, dan wel een (tweede) 

nationale terugvorderingsbesluit nodig is. 

 

317. Omwille van motiveringsvereisten zal een terugvorderingsbesluit van de 

Europese Commissie in de regel niet kunnen dienen als basis voor de daadwerkelijke 

terugvordering van de onrechtmatige steun. De Commissie is er immers niet toe 

gehouden over bepaalde voor de terugvordering essentiële elementen te beschikken, 

zoals onder andere de gegevens om het precieze bedrag van de terug te vorderen steun 

te berekenen.
326

 Op grond van het beginsel van de loyale samenwerking is de 

betrokken lidstaat verplicht deze elementen aan te vullen.
327

 

 

V.3. GEVOLGEN VOOR TOEKENNENDE (NATIONALE) RECHTSHANDELING 

 

318. Het lot van de rechtshandeling waarbij onrechtmatige steun wordt verstrekt, 

verschilt naargelang het gaat om een privaatrechtelijke rechtshandeling, dan wel een 

bestuurlijk besluit. In het eerste geval treedt op grond van artikel 1133 Burgerlijk 

Wetboek verder: BW de nietigheid op wegens een ongeoorloofde oorzaak.
328

 

 

319. Waar echter steun is verleend aan de hand van een bestuursrechtelijk besluit, 

zoals het geval is voor de aankoop- en beheersubsidies, moet in principe het 

specifieke regime van geldigheid c.q. vernietigbaarheid van bestuursbesluiten in acht 

worden genomen. Bestuursbesluiten zijn immers onderworpen aan een systeem van 

bestuursrechtelijke rechtsbescherming, wat inhoudt dat zij vernietigbaar worden eens 

zij zijn aangetast door een rechtmatigheidsgebrek. Zij kunnen in het kader van een 

annulatieberoep worden aangevochten bij de Raad van State.
329

 

 

320. In het arrest Lornoy en Zonen heeft het Hof van Cassatie echter bepaald dat 

een dergelijk bestuursrechtelijk besluit “ongeldig” is, waardoor het niet langer nodig 

is dat een bestuursrechter zich daarover nog uitspreekt.
330

 Het Hof van Cassatie 

overwoog (met betrekking tot het tweede cassatiemiddel) “… dat nadat de 

Commissie een beslissing heeft genomen na afloop van de procedure ingesteld op 

grond van artikel 88, lid 2 het huidige artikel 108, §2 VWEU, n.v.d.r. …, de 

doelstellingen van artikel 88, lid 3 het huidige artikel 108, §3 VWEU, n.v.d.r. 

vervuld zijn, zodat de rechtspositie van de justitiabelen voor de toekomst uitsluitend 

beheerst en bepaald wordt door de beschikking eigen cursivering, n.v.d.r.”. Met 

andere woorden, een bestuursbesluit waarbij onrechtmatige steun wordt verstrekt en 

dat het voorwerp is van een negatief Commissiebesluit, is niet louter vernietigbaar 
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 HvJ C-382/99, Grenspomphouders, Jur. 2002, 5163, I, §92. 
327

 Art. 4, §3 VWEU. 
328
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maar nietig. De juridische basis hiervoor kan worden gevonden in de regeling van de 

onverschuldigde betaling uit het BW.
331

 

 

321. Hieruit volgt dat de Ministeriële Besluiten op basis waarvan de aankoop- en 

beheersubsidies werden verstrekt niet meer zullen moeten worden ingetrokken, maar 

nietig zullen zijn van zodra de Europese Commissie daarover een negatief besluit 

uitspreekt. 

 

V.4. RECHTSBESCHERMING 

 

V.4.1. Beroep tegen negatief besluit of terugvorderingsbesluit bij Gerecht van Eerste 

Aanleg c.q. Hof van Justitie 

 

322. Het negatief besluit en/of het terugvorderingsbesluit van de Europese 

Commissie kunnen op grond van artikel 263, 1
e
 lid VWEU worden aangevochten bij 

het Gerecht van Eerste Aanleg en in hoger beroep bij het Hof van Justitie. 

 

323. Hoewel het negatief besluit en het terugvorderingsbesluit gericht zijn aan het 

Vlaams Gewest, bepaalt artikel 263, 4
e
 lid VWEU dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon beroep kan instellen in de veronderstelling dat het besluit hem 

rechtstreeks en individueel raakt.
332

 

 

324. Dit betekent dat zowel het Vlaams Gewest als de terreinbeherende 

verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten de mogelijkheid hebben 

om op Europees niveau een beroepsprocedure aan te vatten. 

 

325. Het beroep moet worden ingesteld binnen de twee maanden vanaf de 

bekendmaking van het besluit, dan wel de kennisgeving ervan.
333

 Het beroep heeft 

geen schorsende werking. Het Gerecht of het Hof kunnen wel de opschorting van de 

uitvoering van de bestreden handeling gelasten indien het van oordeel is dat de 

omstandigheden dat vereisen.
334

 

 

V.4.2. Beroep tegen terugvorderingsbesluit bij nationale rechter 

 

326. De steunontvanger kan ervoor opteren om (ook) het terugvorderingsbesluit te 

betwisten dat is genomen ter uitvoering van het terugvorderingsbesluit van de 

Commissie, i.e. op nationaal niveau.  

 

327. Een beroep tegen het nationale terugvorderingsbesluit kan enkel slagen indien 

de steunontvanger ook tijdig ingaat tegen het Europese terugvorderingsbesluit. Het 

Hof van Justitie heeft in het arrest Textilwerke Deggendorf immers bepaald dat de 

nationale rechter er in het andere geval van moet uitgaan dat het besluit van de 
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332
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333
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Commissie, op grond waarvan het nationale terugvorderingsbesluit wordt 

aangevochten, wettig is genomen.
335

 Een andere visie zou het onherroepelijke 

karakter van een Commissiebesluit na het verlopen van de beroepstermijn in gevaar 

brengen.
336

 

 

V.5. MOGELIJKE ARGUMENTEN TEGEN TERUGVORDERING 

 

V.5.1. Verjaring 

 

328. De bevoegdheid van de Europese Commissie om onrechtmatige steun terug te 

vorderen verjaart na een termijn van 10 jaar.
337

 Steun ten aanzien waarvan de 

verjaringstermijn is verstreken wordt als bestaande steun beschouwd.
338

 

 

329. De termijn gaat in op de dag dat de onrechtmatige steun aan de begunstigde 

verleend wordt. Door elke maatregel van de Commissie ten aanzien van de 

onrechtmatige steun wordt de verjaring gestuit. Na iedere stuiting begint de termijn 

van voor af aan te lopen.
339

 

 

330. Voor de aankoop- en beheerssubsidies is de verjaringstermijn gestuit op 1 

maart 2013, i.e. het moment waarop de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting 

Natuurbeheer de beweerde onrechtmatige steun aan de hand van een formele klacht 

heeft gesignaleerd bij de Europese Commissie. Alle steun die werd verleend vóór 1 

maart 2003 is ondertussen verjaard en zal in geen enkel geval kunnen worden 

teruggevorderd. 

 

V.5.2. Gerechtvaardigd vertrouwen 

 

331. De Europese Commissie verlangt geen terugvordering van onrechtmatige 

steun indien dat in strijd is met een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, in het 

bijzonder het vertrouwensbeginsel.
340

 Het vertrouwensbeginsel vereist dat het bestuur 
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339

 Art. 15, §2 Procedureverordening. De bewoording van artikel 15, §2 Procedureverordening maakt 

duidelijk dat geen vormvereisten verbonden zijn aan een maatregel die de verjaringstermijn doet 

stuiten. Zo kan zij bijvoorbeeld bestaan uit de verzending van een eenvoudig verzoek om informatie 

aan de betrokken lidstaat. Bovendien belet de omstandigheid dat de begunstigde niet op de hoogte was 

van het verzoek om informatie niet dat de verjaringstermijn gestuit wordt. Zie hierover: HvJ C-276/03, 

P. Scott v. Commissie, Jur. 2005, I, 8437, §28. 
340

 Art. 14, §1, laatste volzin Procedureverordening; Bevestigd met betrekking tot het 

vertrouwensbeginsel in: HvJ, Deutsche Milchkontor, §30; HvJ C-5/89, BUG Alutechnik, Jur. 1990, I, 

3437, §13. 
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de door overheidshandelen gewekte gerechtvaardigde verwachtingen bij de burger 

honoreert.
341

  

 

332. Het beginsel heeft uitwerking op twee niveaus. Op Europees niveau, waar het 

kan worden opgeworpen in de procedure aangaande de rechtmatigheid van het 

terugvorderingsbesluit van de Commissie. Op nationaal niveau, waar het kan worden 

aangevoerd in de procedure inzake het nationale terugvorderingsbesluit. 

 

V.5.2.1. Vertrouwensbeginsel in Europese procedure 

 

333. In de regel kan het vertrouwensbeginsel op Europees niveau enkel worden 

ingeroepen indien de steunmaatregelen conform artikel 108, §3 VWEU bij de 

Europese Commissie werden aangemeld.
342

 Volgens het Hof zal een behoedzame 

ondernemer er zich van vergewissen of de procedure van artikel 108, §3 VWEU is 

gevolgd.
343

 Daartoe moet de steunontvanger zelf alle nodige stappen ondernemen. Hij 

kan zich tot de steunverlenende overheid wenden of contact opnemen met de 

bevoegde diensten van de Commissie.
344

 Aanmeldingen worden sinds kort bovendien 

gepubliceerd onder de afdeling Communicatie van het Officieel Publicatieblad.
345

 

 

334. De enige uitzondering daarop is indien er sprake is van “uitzonderlijke 

omstandigheden”. Zulke omstandigheden doen zich in het algemeen voor “… 

wanneer de Gemeenschap zelf een situatie heeft geschapen die een gewettigd 

vertrouwen kan opwekken eigen cursivering, n.v.d.r.”.
346

 Met andere woorden, 

enkel nauwkeurige toezeggingen of gedragingen van de Commissie zelf kunnen een 

beroep op het vertrouwensbeginsel ondersteunen.
347

 Hetzelfde geldt voor een 

langdurig stilzitten van de Commissie.
348

 Bovendien mogen de uitlatingen van de 

Commissie niet contra legem zijn.
349

 

 

335. Hieruit volgt dat handelingen of toezeggingen van de nationale 

bestuursorganen de Commissie nooit kunnen binden en dus geen gerechtvaardigde 

verwachtingen creëren. Indien de Commissie daar wel aan gebonden zou zijn, zou de 

werking van de artikelen 107 en 108 VWEU de facto buiten spel gezet worden, gezien 

de nationale instanties zich op hun eigen onrechtmatig gedrag zouden kunnen 

beroepen om het terugvorderingsbesluit van de Commissie niet uit te voeren.
350
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336. De aankoop- en beheersubsidies zijn niet bij de Europese Commissie 

aangemeld op grond van artikel 108, §3 VWEU, waardoor in principe geen 

mogelijkheid bestaat om beroep te doen op het vertrouwensbeginsel. 

 

337. Wat betreft de uitzonderlijke omstandigheden zou Staatssteunbeslissing 

NN41/2005 kunnen worden aangevoerd, waarin de Commissie heeft geoordeeld dat 

natuurverenigingen niet steeds als ondernemingen zijn te beschouwen.
351

 Het is pas 

sinds Staatssteunbeslissing NN8/2009 dat de Europese Commissie natuurbeheerders 

in die zin heeft gekwalificeerd. 

 

338. Gezien de strikte voorwaarden is de kans op slagen van dit argument echter 

klein. In de praktijk wordt de verdediging op grond van het vertrouwensbeginsel 

bovendien zelden aanvaard.
352

 Recentelijk benadrukte het Hof van Justitie in het 

arrest Duitsland v. Commissie nog het volgende: “… niemand kan schending van 

dit beginsel stellen, wanneer de administratie hem geen precieze toezeggingen heeft 

gedaan eigen cursivering, n.v.d.r.”.
353

 

 

V.5.2.2. Vertrouwensbeginsel in nationale procedure 

 

339. Voor een beroep op het nationale vertrouwensbeginsel geldt dezelfde (strikte) 

voorwaarde van voorafgaande aanmelding van de steun.
354

 

 

340. Ook hier is een beroep op “uitzonderlijke omstandigheden” mogelijk, die in 

dit geval beoordeeld worden door de nationale rechter. Het Hof van Justitie heeft nog 

geen algemene bepalingen aangenomen over wat de nationale rechter onder 

uitzonderlijke omstandigheden moet verstaan.
355

 Uit het arrest Textilwerke 

Deggendorf kan worden afgeleid dat daarvan slechts sprake kan zijn indien de 

nationale rechter daarover voorafgaandelijk een prejudiciële vraag stelt.
356

 

 

341. In het arrest Fleuren Compost geeft het Gerecht een aanwijzing over wat als 

een uitzonderlijke omstandigheid kan worden opgevat. De zaak betrof de situatie 

waarin de steunbegunstigde was afgegaan op een publicatie van de Nederlandse 

autoriteiten in de Nederlandse Staatscourant. De vraag was of de begunstigde aan 

deze publicatie, die nadien foutief bleek, een gerechtvaardigd vertrouwen had mogen 

ontlenen. Het Gerecht stelde “… 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 
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prejudiciële uitleggingsvragen te hebben gesteld eigen cursivering, n.v.d.r.”.
357

 De 

onjuiste publicatie door de Nederlandse autoriteiten levert dus geen gerechtvaardigd 

vertrouwen op ten aanzien van de Commissie (supra §336), maar eventueel wel ten 

aanzien van de nationale autoriteiten zelf. 

 

342. Voor het Vlaams Gewest is het nationale vertrouwensbeginsel minder tot niet 

relevant, gezien het toekennende bestuursbesluit door een negatief Commissiebesluit 

nietig wordt (supra §320-321). Het bestuursbesluit moet dus niet meer worden 

ingetrokken, waardoor daartegen ook geen argument van gerechtvaardigd vertrouwen 

kan worden opgeworpen.
358

 

 

V.6. AANSPRAKELIJKHEID 

 

343. De begunstigde die steun moet terugbetalen kan na de terugbetaling op grond 

van de buitencontractuele schadevergoedingsmechanismen een vordering tot 

schadevergoeding instellen tegen de Staat.
359

 

 

344. De terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten moeten in dat geval aantonen dat zij te goeder trouw zijn en goede 

gronden hadden om aan te nemen dat het Vlaams Gewest aan zijn verplichting tot 

aanmelding had voldaan.
360

 

 

V.7. TUSSENTIJDS BESLUIT 

 

345. Een negatief besluit van de Europese Commissie ten aanzien van de aankoop- 

en beheersubsidies impliceert een Europees terugvorderingsbesluit. Dat besluit zal de 

terugbetalingen gelasten van alle subsidies die sinds 1 maart 2003 aan de 

terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten zijn 

verstrekt alsook een renteopslag. 

 

346. Op die stelling maakt N.A. DE VOS een nuance door te stellen dat voor steun 

die ten onrechte niet werd aangemeld maar nadien verenigbaar wordt verklaard enkel 

de intresten moeten worden terugbetaald. Dit kan het geval zijn voor de aankoop- en 

beheersubsidies indien de Europese Commissie vindt dat zij verenigbaar zijn op grond 

van de DAEB-kaderregeling. 

 

347. In tweede instantie zal het Vlaams Gewest de terugvordering gelasten. Het 

Decreet natuurbehoud en het Besluit natuurbehoud leggen daartoe geen procedure 

vast. 
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348. Het Vlaams Gewest en/of de terreinbeherende verenigingen en de beheerders 

van erkende natuurreservaten hebben verschillende beroepsmogelijkheden, zowel op 

Europees als op nationaal niveau. De terreinbeherende verenigingen en de beheerders 

van erkende natuurreservaten kunnen een beroep instellen tegen het 

terugvorderingsbesluit bij het Gerecht van Eerste Aanleg (Europees 

terugvorderingsbesluit) en bij een nationale beroepsinstantie (Vlaams 

terugvorderingsbesluit). De kans op slagen is evenwel klein, nu noch op Europees 

niveau, noch op nationaal niveau ruimte is voor de toepassing van het 

vertrouwensbeginsel.  

 

349. Om die reden is een beroep tegen het negatief Commissiebesluit bij het 

Gerecht van Eerste Aanleg c.q. het Hof van Justitie een meer verstandige optie. Waar 

het Gerecht zich in het arrest Duitsland v. Commissie moest uitspreken over de 

kwalificatie als onderneming en de vervulling van de voorwaarden van artikel 107, §1 

VWEU, zouden het Vlaams Gewest en/of de terreinbeherende verenigingen en de 

beheerders van erkende natuurreservaten in dit geval de niet-toepasselijkheid van de 

DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit kunnen contesteren. 

 

350. Indien de terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende 

natuurreservaten tot terugbetaling worden gedwongen, kunnen zij alsnog een 

vordering tot schadevergoeding instellen tegen het Vlaams Gewest. 
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DEEL VI: HET NIEUWE VLAAMSE NATUURBELEID EN HET 

SUBSIDIEBELEID INZAKE NATUURBEHEER IN HET LICHT VAN HET 

VERBOD OP STAATSSTEUN 
 

VI.1. HET NATUURBELEID: NAAR EEN GEÏNTEGREERD BEHEER VAN DE NATUUR 

 

VI.1.1. Inleiding 

 

341. Het nieuwe natuurbeleid krijgt vorm in twee fases. De eerste fase bestaat uit 

een grondige vereenvoudiging van de wetteksten die aan de basis liggen van het 

huidige natuurbeleid, i.e. het Decreet natuurbehoud en het Bosdecreet. Dat gebeurt 

aan de hand van het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos. De eerste 

fase werd afgerond met de goedkeuring van het Decreet tot wijziging van de 

regelgeving natuur en bos door het Vlaams Parlement op 25 april 2014 (supra §8). In 

de tweede fase wordt het Bosdecreet geïntegreerd in het Decreet natuurbehoud en 

wordt dat laatste decreet uitgebouwd tot het centrale decreet op het vlak van natuur in 

het Vlaams Gewest.
361

 

 

342. Het nieuwe natuurbeleid is er in het bijzonder op gericht de realisatie van 

Natura 2000 te verzekeren. Om die reden is gekozen voor een planmatige realisatie 

van het Natura 2000-instandhoudingsbeleid.  

 

343. Ten tweede doet het natuurbeheerplan haar intrede. Het natuurbeheerplan 

draagt bij aan de verwezenlijking van Natura 2000, maar is daar niet exclusief op 

gericht. Dit instrument heeft als voornaamste doel te komen tot een zogenaamd 

geïntegreerd beheer van de natuur, wat meteen ook het stokpaardje van het nieuwe 

natuurbeleid is. 

 

VI.1.2. Planmatige realisatie Natura 2000 

 

344. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verplicht elke lidstaat op haar 

grondgebied de nodige speciale beschermingszones aan te duiden. Die taak heeft het 

Vlaams Gewest inmiddels volbracht.
362

 Ten tweede moet de lidstaat binnen de 
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speciale beschermingszones bepaalde prioriteiten bepalen in functie van het belang 

ervan voor de beschermde soorten en habitats (supra §45).
363

 

 

345. Het Vlaams Gewest heeft de prioriteiten geformuleerd aan de hand van 

concrete instandhoudingsdoelen
364

 en beoogt die doelen te realiseren met een 

gefaseerde en programmatorische aanpak. Deze aanpak wordt uitgewerkt op twee 

niveaus, namelijk op gewestelijk niveau en op het niveau van elke speciale 

beschermingszone. 

 

VI.1.2.1. Vlaams Natura 2000-programma 

 

346. Het Vlaams Gewest maakt een Vlaams Natura 2000-programma op, en stelt in 

het kader daarvan planperiodes van telkens zes jaar vast.
365

 Met het oog op het 

bereiken van de instandhoudingsdoelen wordt een taakstelling per soort en per habitat 

opgesteld. 

 

347. De planningshorizon is vastgesteld op 2050, wat betekent dat uiterlijk op die 

datum alle soorten en habitats in een gunstige staat van instandhouding moeten 

verkeren. De eerste planperiode loopt van 2014 tot 2020 en vertrekt van de Europese 

Biodiversiteitsstrategie, Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Tegen 2020 moeten 16 

van de 47 beschermde habitattypes in een gunstige staat verkeren of verbetering 

vertonen ten opzichte van 2007. Bovendien moet voor alle soorten en habitats tegen 

het einde van de eerste planperiode 70% van de inspanningen operationeel zijn.
366

 

 

VI.1.2.2. Managementplan Natura 2000 

 

348. De realisatie van de taakstelling op het niveau van de speciale 

beschermingszone wordt gekaderd binnen een Managementplan Natura 2000. Naar 

het voorbeeld van het Vlaamse Natura 2000-programma worden 

instandhoudingsdoelen gekoppeld aan een concrete taakstelling, die vorm krijgt in 

specifieke instandhoudingsmaatregelen. 

 

349. De implementatie van de taakstelling gebeurt gefaseerd, namelijk aan de hand 

van verschillende planversies van het managementplan. De eerste versie beschrijft de 

algemene taakstelling voor de speciale beschermingszone (managementplan 1.0). De 

tweede geeft aan welk deel van de taakstelling kan worden ingevuld via bestaande 

afspraken, de zogenaamde “evidenties” (managementplan 1.1). Slechts in de mate dat 

de instandhoudingsdoelen niet bereikt kunnen worden via de evidenties, wordt 
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 Art. 4, §4 Habitatrichtlijn. 
364

 B.Vl.Reg. van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor 

Europees te beschermen soorten en habitats, B.S. 5 november 2010. 
365

 De planperiodes zijn afgesteld op de zesjaarlijkse Europese rapporteringsplicht. 
366

 BISNota, 9. 
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gebruik gemaakt van vrijwillige afspraken (managementplan 1.2) en desnoods 

dwingend optreden (managementplan 1.3).
367

 

 

VI.1.3. Geïntegreerd beheer van natuur en natuurbeheerplan 

 

350. Het geïntegreerd beheer van de natuur wordt op basis van drie krachtlijnen 

uitgebouwd.
368

 

 

351. Ten eerste wordt grote schoonmaak gehouden op administratief niveau. Het 

Decreet natuurbehoud en het Bosdecreet bevatten een waaier aan statuten voor de op 

Vlaams grondgebied gelegen natuur- en bosterreinen. Aan elk van deze statuten zijn 

afzonderlijke procedures en subsidieregelingen gekoppeld. Deze worden afgeschaft 

en vervangen door één procedure, die één type plan als voorwerp heeft, namelijk het 

natuurbeheerplan.
369

 

 

352. Het natuurbeheerplan is een instrument voor actief natuurbeheer, dat de basis 

vormt voor het streven naar een evenwicht tussen de ecologische, de economische en 

de sociale functie van het betrokken terrein, i.e. het geïntegreerd natuurbeheer.
370

 

 

353. Ten tweede moet het geïntegreerd beheer van de natuur de hogere 

beleidskaders op actieve en gerichte wijze ondersteunen. Dit heeft als gevolg dat elk 

natuurbeheerplan gevat wordt door het zogenaamde afstemmingsprincipe, wat 

inhoudt dat het met die hogere kaders in overeenstemming moet zijn.
371

 Het gaat in de 

eerste plaats om de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-programma, maar 

ook andere relevante plannen en programma’s moeten gerespecteerd worden.
372

 

 

354. De derde krachtlijn betreft de subsidiëring van het natuurbeheer en wordt 

gevat onder de uitspraak “gelijke monniken, gelijke kappen”. In het Decreet 

natuurbehoud wordt de toegang tot de subsidieregeling afhankelijk gesteld van de 

vervulling van bepaalde voorwaarden, waardoor de facto enkel de terreinbeherende 

verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten de mogelijkheid hebben 

subsidies aan te vragen. De subsidieregeling van het nieuwe natuurbeleid is 
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 Memorie van Toelichting Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en 

bos, Parl.St. Vl.Gem.Reg. 2013-2014, nr. 2424, 3, 26-40 verder: Memorie van Toelichting. 
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369

 Elk natuur- en bosterrein krijgt in de toekomst het statuut “terrein beheerd ten behoeve van het 

natuurbehoud”. 
370

 De ecologische functie heeft betrekking op de rol van het terrein in het kader van het natuurbehoud. 

Bij de economische functie wordt het terrein behandeld als een hernieuwbare natuurlijke hulpbron, die 
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 Memorie van Toelichting, 14-15. 
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 In te voegen art. 16septies, 1
e
 lid Decreet natuurbehoud luidt: “De beerdoelstellingen en –
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instandhoudingsdoelen; 2° de soortenbeschermingsprogramma’s; 3° de al vastgestelde 

natuurrichtplannen; 4° de managementplannen vermeld in artikel 48; 5° de bepalingen van het 

managementplan Natura 2000. 
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toegankelijk voor iedere potentiële beheerder die het engagement wil aangaan om ten 

behoeve van het natuurbehoud inspanningen te leveren (infra onder VI.2.). 

 

VI.2. HET SUBSIDIEBELEID INZAKE NATUURBEHEER 

 

VI.2.1. Inleiding 

 

355. Naar het model van de Nederlandse Subsidieregeling EHS is de nieuwe 

subsidieregeling een “gelijkwaardige maar open regeling”, die toegankelijk is voor 

iedere potentiële beheerder die het engagement wil aangaan om ten behoeve van het 

natuurbehoud inspanningen te leveren. De Memorie van Toelichting bij het Decreet 

tot wijziging van de regelgeving natuur en bos verder: Memorie van Toelichting 

bepaalt uitdrukkelijk: “de financieringsmechanismen uit het natuurbehoud worden 

dus niet gereserveerd voor welbepaalde groepen, zoals terreinbeherende 

natuurverenigingen of bosgroepen”. 

 

356. De subsidieregeling wordt ingevoegd in een nieuw artikel 16sedecies in 

hoofdstuk IV van het Decreet natuurbehoud.
373

 De decretale grondslag van de 

huidige subsidieregeling wordt opgeheven.
374

 

 

VI.2.2. Algemeen: artikel 16sedecies Decreet natuurbehoud 

 

357. Volgens artikel 16sedecies, §1 Decreet natuurbehoud kan de Vlaamse 

Regering het natuurbeheer op vier manieren financieel ondersteunen aan de hand van 

subsidieverstrekking. 

 

358. Ten eerste wordt de opmaak van het natuurbeheerplan gesubsidieerd. In het 

natuurbeheerplan worden voor het betreffende terrein de volgende zaken opgenomen: 

een beschrijving van de bestaande toestand; een globale visie voor de ecologische, de 

economische en de sociale functie; de beheerdoelstellingen; de beheermaatregelen die 

zullen genomen worden om de beheerdoelstellingen te volbrengen; de wijze van 

opvolging.
375

 De subsidie voor de opmaak van het natuurbeheerplan geldt enkel voor 

de terreinen waar gestreefd wordt naar het bereiken van een hogere dan de bestaande 

natuurkwaliteit.
376

 

 

359. Ten tweede kan subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van de beheer- 

en inrichtingsmaatregelen van het natuurbeheerplan. Wat betreft de 
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 In te voegen art. 16sedecies Decreet natuurbehoud. 
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375
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376
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beheermaatregelen maakt de Memorie van Toelichting een onderscheid tussen 

instandhoudingsbeheer en omvormingsbeheer. Bij instandhoudingsbeheer is het 

natuurstreefbeeld (type twee, drie of vier) al gehaald
377

, terwijl omvormingsbeheer  

erop gericht is dat streefbeeld in de toekomst te verwezenlijken. Voor 

inrichtingsmaatregelen kan de Vlaamse Regering investeringssubsidies toekennen 

indien het gaat om inrichtingswerken die eenmalig zijn of in de looptijd van het 

natuurbeheerplan een beperkt aantal keer terugkeren.
378

 De inrichtingswerken moeten 

gericht zijn op de creatie van gunstige omstandigheden, die op hun beurt verzekeren 

dat het natuurstreefbeeld, zoals vooropgesteld in het natuurbeheerplan, effectief wordt 

gerealiseerd. 

 

360. In het kader van de beheer- en inrichtingsmaatregelen kan ook de monitoring 

worden gesubsidieerd. 

 

361. De derde subsidiecategorie geldt voor de aankoop van of het verwerven van 

een zakelijk of persoonlijk recht op gronden. De Memorie van Toelichting verwijst 

uitdrukkelijk naar “de analogie met het door dit decreet opgeheven artikel 44 van 

het decreet natuurbehoud waarmee aankoopsubsidies voor terreinbeherende 

natuurverenigingen werden mogelijk gemaakt”.  

 

362. Tot slot voorziet artikel 16sedecies, §1 Decreet natuurbehoud in een subsidie 

voor de openstelling van een terrein. In dat kader komen ook de infrastructuurwerken 

om de openstelling mogelijk te maken en het onthaal van de bezoekers in een erkend 

natuurreservaat in aanmerking voor subsidiëring. 

 

363. Artikel 16sedecies, §2 Decreet natuurbehoud bevat de delegatiebepalingen 

aan de Vlaamse Regering, op grond waarvan zij de voorwaarden zal vastleggen 

waaronder de in artikel 16sedecies, §1 opgesomde zaken subsidiabel zijn. 

 

364. Elke vorm van subsidie houdt een resultaats- en in tweede lijn een 

inspanningsverbintenis van de aanvrager in. De Memorie van Toelichting 

verduidelijkt dat de Vlaamse Regering kan beslissen om de subsidies te verbinden aan 

het behalen van de in het natuurbeheerplan bepaalde doelstellingen. Indien dat niet 

lukt, wordt in tweede instantie nagegaan of de beheer- en inrichtingsmaatregelen 

daadwerkelijk werden uitgevoerd, en indien dat niet zo is, of dat mogelijk de oorzaak 

is voor het niet bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.
379

 

 

VI.2.3. Evaluatie in het licht van het verbod op staatssteun 

 

365. Het is (te) vroeg om een gefundeerd oordeel uit te spreken over de 

conformiteit van het nieuwe subsidiebeleid met de Europese staatssteunregels. 

Daarvoor is het wachten op het subsidiebesluit dat de Vlaamse Regering zal nemen 
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 Het gaat bijvoorbeeld om seizoensbegrazing of maaibeheer. 
378

 Het gaat bijvoorbeeld om het uitmoeren van ven of het herprofileren van oevers. 
379
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mate waarin de beoogde openstelling van het terrein wordt bereikt en de mate waarin het onthaal van 

de bezoekers in erkende natuurreservaten wordt gerealiseerd. 
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bij het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos. Zoals hierboven 

aangegeven zal dat besluit de essentiële bepalingen met betrekking tot de 

subsidievoorwaarden vastleggen (supra §363). 

 

366. Wel springen reeds drie zaken in het oog bij de lezing van het Decreet tot 

wijziging van de regelgeving natuur en bos. 

 

VI.2.3.1. Subsidieregeling toegankelijk voor iedereen die inspanningen wil 

leveren ten behoeve van natuurbehoud 

 

367. De nieuwe subsidieregeling is niet langer beperkt tot de terreinbeherende 

verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten, maar staat in theorie 

open voor “eenieder die met het oog op het realiseren van de doelstellingen van dit 

geïntegreerd beheer ten behoeve van natuurbehoud inspanningen wil leveren”. Met 

andere woorden, de subsidieregeling geldt voor alle natuurlijke en rechtspersonen die 

voldoen aan de door de Vlaamse Regering vastgestelde voorwaarden (supra §363). 

 

368. Voor de aankoopsubsidie geldt de voorwaarde dat de terreinen erkend moeten 

worden als natuurreservaat. In de praktijk voldoen de terreinen dus aan de 

voorwaarden voor erkenning als natuurreservaat of zij sluiten aan bij een reeds 

bestaand reservaat. Volgens de Memorie van Toelichting “is het logisch dat deze 

subsidies worden voorbehouden voor de ontwikkeling en het behoud van de hoogste 

natuurkwaliteit. Aan erkende natuurreservaten is ook een lang termijnengagement 

sic verbonden, wat een bijkomende rechtvaardiging uitmaakt om de 

aankoopsubsidies te beperken tot deze natuurreservaten”. 

 

369. De verbreding van de toegang tot de subsidieregeling is in hoofdzaak een 

toegeving aan de verzuchtingen van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting 

Natuurbeheer. In een interview stelt voorzitter P. BOUCKAERT hierover het volgende: 

 
Daarom staat de VVGN open voor constructief overleg met alle betrokken partijen teneinde 

tot een onderhandelde oplossing te komen. Een dergelijke oplossing zal een kentering in het 

huidige subsidie- en aanverwante beleid vergen opdat particuliere natuurbeheerders een 

constructieve bijdrage tot landschaps- en natuurbeheer kunnen leveren. In alle geval verzoekt 

de VVGN dat de Vlaamse Overheid de belangrijke rol van de particuliere natuurbeheerders in 

het beheer van natuurgebieden in het buitengebied eindelijk onderkent. De VVGN is dan ook 

vragende partij voor een herziening van de huidige subsidieregelgeving. Daartoe wordt met 

het ontwerp van decreet multifunctioneel natuurbeheer dit is het Decreet tot wijziging van de 

regelgeving natuur en bos, n.v.d.r. een eerste aanzet gegeven.
380

 

 

370. Het valt te betwijfelen of de beoordeling door de Europese Commissie wat 

betreft de kwalificatie als staatssteun hierdoor beïnvloed zal worden. In 

Staatssteunbeslissing N308/2010 stelde de Commissie met betrekking tot de 

Subsidieregeling EHS dat “de maatregel als selectief dient te worden aangemerkt, 

aangezien alleen bepaalde partijen van de maatregel zullen profiteren, met name de 

ondernemingen die in het kader van de ontwerp-subsidieregeling voor subsidie in 
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 “Interview met Pierre BOUCKAERT, voorzitter van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting 

Natuurbeheer”, De Vlaamse Jager, februari 2014. 



 80 

aanmerking zullen komen” (supra §211-212).
381

 Het feit dat de subsidieregeling in 

principe voor iedereen toegankelijk is, ontneemt haar haar selectieve karakter niet, nu 

de kandidaat-begunstigde over een zekere graad van deskundigheid moet beschikken. 

In casu moet de kandidaat-begunstigde in staat zijn een bepaald natuurstreefbeeld te 

realiseren (supra §364). 

 

371. Wel komt de uitbreiding van het toepassingsgebied tegemoet aan het door de 

Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer in ondergeschikte orde 

aangevoerde middel van schending van artikel 63 VWEU. Dat artikel verbiedt alle 

beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en 

derde landen. Op grond van het Besluit natuurbehoud staat de erkenning als 

terreinbeherende vereniging maar open in de mate dat de kandidaat-vereniging het 

natuurbehoud en/of de natuurbescherming in het Vlaams Gewest in haar statuten heeft 

opgenomen en haar zetel gelegen is in het Vlaams Gewest of het gebied Brussel-

Hoofdstad (supra §61).
382

 Daardoor zouden kandidaat-verenigingen uit andere 

Europese lidstaten volgens de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer 

niet voor de aankoopsubsidie in aanmerking komen. 

 

VI.2.3.2. Invoering cumulatieverbod 

 

372. Zoals gezegd voorziet de huidige subsidieregeling niet uitdrukkelijk in een 

mechanisme om overcompensatie te vermijden. Het feit dat aan die eis onrechtstreeks 

tegemoet wordt gekomen door de koppeling van het subsidiebedrag aan de reële 

kosten, wordt (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt door de afwezigheid van een 

cumulatieverbod ten aanzien van andere subsidies (supra §271-273). 

 

373. De nieuwe subsidieregeling bepaalt uitdrukkelijk dat de Vlaamse Regering 

nadere regels kan vaststellen voor de cumulatie van de subsidies toegekend op basis 

van artikel 16sedecies, §1 Decreet natuurbehoud met subsidies die zijn toegekend op 

basis van alle andere regelgeving.
383

 Volgens de Memorie van Toelichting moet een 

cumulatieverbod “vermijden dat dezelfde werken, maatregelen of activiteiten 

meerdere keren worden gesubsidieerd”.  

 

374. Indien de Vlaamse Regering effectief een cumulatieverbod invoert, wordt 

alvast in aanzienlijke mate ingegaan op de eerste toepassingsvoorwaarde van het 

DAEB-besluit.
384

 

 

VI.2.3.3. Vastlegging terugvorderingsprocedure 

 

375. Artikel 16sedecies, §2, 3° Decreet natuurbehoud bepaalt dat de Vlaamse 

Regering een procedure vastlegt voor de terugvordering van de subsidies. 
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 Besl.Comm. N308/2010, §30. 
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 Art. 2, §2, 2° en 3° Besluit natuurbehoud. 
383

 In te voegen Artikel 16sedecies, §2, 3
e
 lid Decreet natuurbehoud. 

384
 Het nieuwe subsidiebeleid inzake natuurbeheer zal integraal onder het DAEB-besluit vallen, dat in 

werking is getreden op 31 januari 2012. 
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376. De Memorie van Toelichting verduidelijkt dat een terugvorderingsprocedure 

in de eerste plaats noodzakelijk is om in te grijpen indien de doelstellingen van het 

natuurbeheerplan niet werden behaald, dan wel indien de beheer- en 

inrichtingsmaatregelen niet of niet efficiënt werden uitgevoerd. Om dit op te volgen 

worden bij het natuurbeheerplan zesjaarlijkse evaluaties voorzien. 

 

377. Men kan zich evenwel maar moeilijk van de indruk ontdoen dat de klacht bij 

de Europese Commissie tegen de subsidieregeling inzake natuurbeheer de noodzaak 

van een terugvorderingsprocedure heeft doen inzien. Het is wachten op het 

uitvoeringsbesluit bij het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos om 

te verifiëren of ook expliciet gerefereerd wordt aan de Europese regels en 

voorwaarden aangaande staatssteun. 

 

VI.2.4. Aanbevelingen voor uitvoerende regelgeving (subsidiebesluit) in het licht van 

het verbod op staatssteun 

 

378. Op het moment van schrijven is nog geen subsidiebesluit bij het Decreet tot 

wijziging van de regelgeving natuur en bos voorhanden. Het is bijgevolg het 

uitgelezen moment om de Vlaamse Regering enkele aanbevelingen te doen bij de 

opmaak daarvan in het licht van de staatssteunregels. 

 

379. Wil de Vlaamse Regering dat de nieuwe subsidieregeling onder het DAEB-

besluit valt (waardoor geen aanmeldingsformaliteiten moeten worden volbracht), zal 

zij een garantie moeten inbouwen wat betreft de drempel voor het subsidiebedrag (i.e. 

15 miljoen EUR op jaarbasis) en de toekenning van de openbare dienst voor een 

maximale periode van tien jaar. 

 

380. De Vlaamse Regering kan er ook voor opteren het natuurbeheer toe te wijzen 

voor een langere periode dan tien jaar. In dat geval valt de subsidieregeling onder de 

DAEB-kaderregeling en zal zij voorafgaandelijk bij de Commissie moeten worden 

aangemeld met het oog op een screening in het licht van de staatssteunregels. Er zij 

aan herinnerd dat de lengte van de periode waarvoor de openbare dienst wordt 

toegewezen in dat geval nog steeds verantwoord moet worden aan de hand van 

objectieve criteria (supra §166). 

 

381. Zowel voor het DAEB-besluit als voor de DAEB-kaderregeling zal 

uitdrukkelijk moeten voorzien worden in een mechanisme om overcompensatie te 

vermijden. Het lijkt erop dat deze verplichting alvast in overweging werd genomen, 

nu het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos vermeldt dat de 

Vlaamse Regering een cumulatieverbod kan invoeren ten aanzien van andere 

subsidies voor dezelfde kosten (supra §372-374). 

 

382. Wil de Vlaamse Regering op veilig spelen, plafonneert zij het subsidiebedrag 

uitdrukkelijk tot de kosten die gemaakt worden om de openbare dienst te volbrengen. 

In de visienota met betrekking tot het subsidiebeleid bij het Decreet tot wijziging van 

de regelgeving natuur en bos verder: visienota wordt voor de beheersubsidies (het 

nieuwe artikel 16sedecies, §1, 2°, supra §359) aangegeven dat “een belangrijk 

uitgangspunt is dat het subsidiebedrag proportioneel is aan de reële kost van de 
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maatregelen”. Er zal een mechanisme worden uitgewerkt om de kostprijzen voor 

beheerkosten jaarlijks bij te houden en de te verwachten economische opbrengsten 

zullen daarbij in rekening worden gebracht.  

 

383. Over de aankoopsubsidies (het nieuwe artikel 16sedecies, §1, 3°, supra §361) 

zegt de visienota dat “de subsidie bestaat uit aandeel (%) sic van de effectieve prijs 

van de aankoop en kan gedifferentieerd worden in functie van het natuurbeleid”. Het 

best wordt naar Nederlands model voorzien in een onafhankelijke taxatie aangaande 

de prijs van het aan te kopen terrein. Op die manier wordt op papier uitgesloten dat de 

natuurbeheerders grond kunnen aankopen tegen een hogere prijs dan de reële 

marktprijs, wat nu niet het geval is. 

 

384. Bovendien worden best de vermeldingen opgenomen dat de opbrengsten 

verplicht geherinvesteerd worden in het beheer van de natuur enerzijds, en dat het 

subsidiebedrag in het geval van verkoop van het terrein aan de toekennende overheid 

moet worden terugbetaald anderzijds. 

 

385. Indien economische activiteiten uitgeoefend worden, is het voeren van een 

gescheiden boekhouding noodzakelijk. 

 

386. Tot slot moet er een controle op overcompensatie worden voorzien. De 

huidige controlemechanismen zijn ruim voldoende wat betreft de aanwending van de 

subsidies. In de toekomst moet ook uitdrukkelijk toezicht worden uitgeoefend op 

eventuele overcompensatie. 

 

VI.3. TUSSENTIJDS BESLUIT 

 

387. Het is (te) vroeg om op basis van het Decreet tot wijziging van de regelgeving 

natuur en bos conclusies te trekken aangaande de verenigbaarheid van de nieuwe 

subsidieregeling inzake natuurbeheer met de staatssteunregels. Niettegenstaande 

signaleert dat decreet reeds - weliswaar in beperkte mate - dat met die regels rekening 

werd gehouden (verbreding toepassingsgebied, cumulatieverbod en voorzien van 

terugvorderingsprocedure). 

 

388. Gezien de ontwikkelingen sinds 1 maart 2013 is het aannemelijk dat de 

Vlaamse Regering in het subsidiebesluit bij het Decreet tot wijziging van de 

regelgeving natuur en bos goed en wel zal verzekeren dat alle voorwaarden met 

betrekking tot het DAEB-besluit of de DAEB-kaderregeling (afhankelijk van welke 

optie zij verkiest) vervuld zijn. De hierboven opgesomde aanbevelingen kunnen 

daarbij als leidraad dienen. 
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DEEL VII: QUO VADIS VOOR NATUURBEHEER – DE NATUUR ALS 

ECONOMISCH PRODUCT? 
 

VII.1. BESCHOUWINGEN BIJ TOEPASSING STAATSSTEUNREGELS OP NATUURBEHEER 

 

389. Natuurbeheerders worden sinds kort door de Europese Commissie en de 

Europese rechters beschouwd als ondernemingen, voor zover zij economische 

activiteiten beoefenen. Het gegeven dat die activiteiten een zeer beperkt karakter 

hebben en dat de opbrengsten die daaruit voortkomen volledig besteed worden aan 

het beheren van de natuur, wordt daarbij geneutraliseerd. Voor de toepassing van de 

staatssteunregels is uitsluitend de economische realiteit van belang. 

 

390. Men kan zich met N. SAANEN de vraag stellen of deze casus niet voorbijgaat 

aan het doel van de staatssteunregels.
385

 Die regels moeten de eerlijke mededinging 

op de interne markt vrijwaren, door erop toe te zien dat op die markt geen 

verstoringen optreden als gevolg van financiële overheidssteun aan (een beperkt 

aantal) ondernemingen. De effectiviteit ervan is in ruime mate aangetoond in de 

standaard markten. Nu rijst de vraag of de staatssteunregels ook een adequaat 

instrument zijn in het steeds groeiende gebied tussen overheid en markt, i.e. het 

middenveld.
386

 Dat geldt trouwens niet enkel voor natuurbeheer, ook in andere 

sectoren ontstaan vergelijkbare problemen.
387

 

 

391. Deze stelling geldt zeker indien natuurbeheer consequent gekwalificeerd 

wordt als dienst van algemeen economisch belang op basis waarvan de economische 

activiteiten die ermee verbonden zijn, verenigbaar worden verklaard met de interne 

markt. Wat is de toegevoegde waarde van staatssteuntoezicht in dat geval nog? 

Terzelfdertijd brengen de bureaucratische formaliteiten omtrent de staatssteunregels 

hoge administratieve lasten met zich mee
388

 waardoor elk initiatief inzake 

                                                 

 

 
385

 N. SAANEN, “Met een kanon op een mug schieten? De toepassing van de staatssteunregels op 

natuurbeheer”, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, 59-66. 
386

 J. CARLÉ, “Organisaties voor natuurbeheer als marktspelers?” (noot onder Ger.EU T-347/09), TMR 

2013, 159-164. 
387

 Een gelijkaardig probleem stelt zich met betrekking tot de zogenaamde sociale diensten van 

algemeen belang verder: SDAB. Waar het VWEU over deze SDAB zwijgt, heeft de Commissie wel 

een mededeling uitgevaardigd (zie: Med.Comm. Nr. COM/2007/0725 van 20 november 2007 aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio's - Begeleidend document bij de Mededeling "Een interne markt voor het Europa van de 21ste 

eeuw" - Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: een 

nieuw Europees engagement, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/ALL/?uri=CELEX:52007DC0725 (laatst geraadpleegd op 1 mei 2014)). Daarin stelt de 

Commissie het volgende: “quasi alle diensten die worden gepresteerd in het sociale veld worden 

beschouwd als economische activiteiten”. Het gaat onder andere om hulpverlening aan personen met 

problemen, diensten die zorgen voor de volledige invoeging van personen of de maatschappelijke 

integratie van personen met noden op lange termijn en sociale huisvesting. Zie hierover uitgebreider: 

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, Staatssteun en communautaire regelgeving. Ook in de socio-

culturele sector bestaan gelijkaardige problemen. 
388

 Dat is voornamelijk zo indien de steun op grond van de DAEB-kaderregeling voorafgaandelijk moet 

worden aangemeld bij de Europese Commissie. Toch blijkt dat ook steunregelingen die onder het 
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natuurbeheer als het ware ontmoedigd wordt. Dat is moeilijk te verenigen met de 

zware verplichtingen voor de lidstaten inzake natuurbeheer.
389

 

 

392. De Europese Commissie voelt ook dat het schoentje wringt. Op 8 mei 2012 

heeft zij een ambitieuze modernisering van het staatssteunbeleid aangekondigd.
390

 Het 

kind kreeg de naam State Aid Modernisation project. De modernisering beoogt zowel 

bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie voor duurzame 

groei als aan de begrotingsconsolidatie na de financieel-economische crisis. Eén van 

de drie concrete doelstellingen van het project is het verleggen van de focus in het 

staatssteuntoezicht naar die zaken die de grootste impact op de interne markt hebben. 

Daarover stelt de Commissie het volgende: 

 
De ontwikkeling in de richting van doelmatigere bestedingen mag niet verworden tot 

detailcontrole van alle publieke uitgaven, maar moet leiden tot het stellen van prioriteiten en 

tot een diepgaander onderzoek van steun met een aanzienlijke impact op de eengemaakte 

markt, zoals maatregelen waarbij het gaat om aanzienlijke en potentieel verstorende steun 

(daaronder begrepen fiscale steun).
391

 

 

393. De Commissie geeft hiermee een eerste aanzet tot een tegemoetkoming aan de 

kritiek, onder andere door de OESO geformuleerd, op haar attitude bij het onderzoek 

naar de daadwerkelijke impact van bepaalde steun op de werking van de interne markt 

(supra §113-114). 

 

394. Een andere mogelijke ‘vluchtroute’ is de herziening van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening in het kader van datzelfde State Aid Modernisation 

Project, waarop eerder in deze verhandeling al kort werd ingegaan (supra §176-

177).
392

 Artikel 47 van het ontwerp voor de nieuwe Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening last een bijkomende categorie “steun voor cultuur en 

instandhouding van het erfgoed” in. Natuurpunt hoopt in samenwerking met BirdLife 

Europe
393

 onder deze nieuwe categorie geklasseerd te worden, en zo van de 

administratieve verplichtingen die gelden bij de diensten van algemeen economisch 

belang vrijgesteld te worden. De steun die onder de Groepsvrijstellingsverordening 

valt, is immers a priori verenigbaar en moet niet bij de Europese Commissie worden 

aangemeld (supra §172). 

                                                                                                                                            

 

 
DAEB-besluit vallen, en waarvoor in principe dus geen voorafgaande aanmelding vereist is, vaak 

worden aangemeld omwille van redenen van (on)zekerheid. 
389
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395. Het is op dit moment nog onduidelijk of Natuurpunt en Birdlife Europe in dat 

opzet zullen slagen. Het natuurlijk erfgoed wordt door het nieuwe artikel 47 immers 

niet ondubbelzinnig gedekt. Om die reden dringen zowel Natuurpunt als Birdlife 

Europe er in hun bemerkingen bij het ontwerp voor de nieuwe 

Groepsvrijstellingsverordening op aan om het natuurlijk erfgoed uitdrukkelijk als 

vrijgestelde categorie in artikel 47 op te nemen. Natuurpunt kaart daarbij de 

ontoereikendheid van het huidige juridische kader aan voor spelers die opereren in het 

gebied tussen overheid en markt: 

 
Natuurpunt wants to stress that the impact on the single market from the aid granted for these 

activities, is negligible. In these cases, the current legal framework is not sufficient to secure 

straightforward exemption from notification for the aid granted for nature conservation in 

relation with these goals and obligations. In the countries, for example in the Netherlands, 

where other exemption-clauses were adopted (under the SGEI-provision) the added 

administrative burden is considered an obstacle.
394

 

 

VII.2. HET PROBLEEM GEKADERD: “THE VALUATION CONTROVERSY” 

 

396. De discussie omtrent de toepasselijkheid van de staatssteunregels kadert in een 

bredere, tot op vandaag hoofdzakelijk wetenschappelijke, problematiek door E. 

GOMEZ-BAGGETHUN en M. RUIZ-PEREZ aangeduid met de term “the valuation 

controversy”.
395

 Is het mogelijk en wenselijk om aan de natuur een economische 

waarde te geven? 

 

397. Een eerste strekking wetenschappers vindt van wel en pleit voor marktgerichte 

oplossingen om de actuele klimaat- en biodiversiteitsproblemen, in deze stelling 

aanschouwd als marktfalen, te verhelpen.
 396

 In het bijzonder sinds de studie The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity onder leiding van P. SUKHDEV van 2008 

krijgt deze atypische manier van benadering van natuurbeheer bijzondere aandacht.
397

 

De traditionele natuurbehoudsmechanismen zouden er niet in slagen het 

voortdurende, en overigens steeds sneller toenemende, biodiversiteitsverlies een halt 

toe te roepen. Volgens W. STEFFEN ligt de oorzaak hiervan in de afwijzende houding 

van de natuurbehoudsbeweging ten aanzien van alles wat met economie te maken 

heeft.
398

 In dat licht is het noodzakelijk af te stappen van de benadering 
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‘natuurbehoud versus (economische) ontwikkeling’ en de logica ‘natuurbehoud voor 

(economische) ontwikkeling’ te omarmen.
399

  

 

398. Andere wetenschappers wijzen dergelijke utilitaristische benadering van de 

natuur resoluut af.
400

 Dat doen zij om verschillende en uiteenlopende redenen. De 

hoofdmoot van kritiek is gefundeerd op ethische gronden. Sommige zaken, zoals de 

natuur, kunnen niet herleid worden tot een product met marktwaarde.
401

 Daarbij 

aansluitend wordt het bezwaar geformuleerd dat de symbolische waarde van de natuur 

niet vertaald kan worden in een objectieve en meetbare relatie, zoals dat voor 

marktgoederen het geval is.
402

 Onder andere KOSOY en CORBERA schrijven in verband 

hiermee het volgende: “the commodification of ecosystem services masks 

ecological complexity, non-economic values of ecosystems, and power asymmetries 

underlying environmental trade”.
403

 Een derde en belangrijke lijn van kritiek kan tot 

slot worden gevonden in het feit dat marktgoederen enkel gekocht kunnen worden 

door zij die over koopkracht beschikken.
404

 Luidens deze wetenschappers zal door 

een gedifferentieerde toegang tot de (hulpbronnen van) de natuur, de sociale 

ongelijkheid enkel toenemen.
405

 

 

399. Een derde, pragmatische strekking pleit ervoor het economisch waarderen van 

de natuur aan te wenden als een middel om de kostbaarheid van de biodiversiteit te 

communiceren in een taal die de huidige politieke en economische opvattingen 

reflecteert.
406

 

 

VII.3. OP VEILIG SPELEN: ALTERNATIEVE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN VOOR 

NATUURBEHEER 

 

400. Indien men het pad volgt dat door de Europese Commissie en het Gerecht 

werd ingeslagen, beschouwt men de activiteiten die natuurbeheerders uitoefenen als 

economische activiteiten van zodra hiervoor een Europese markt bestaat. In die 

                                                 

 

 
399

 C. FOLKE, “The economic perspective: Conservation against development versus conservation for 

development”, Conservation Biology 2006, 686-688. 
400

 O.m.: MF. CHILD, “The Thoreau ideal as unifying thread in the conservation movement”, 

Conservation Biology 2009, 241-243. 
401

 O.m.: DJ. MCCAULEY, “Selling out on nature”, Nature 2006, 27; J. O’NEILL en CL. SPASH, 

“Appendix: Policy research brief, conceptions of value in environmental decisionmaking”, 

Environmental Values 2000, 521-536. 
402

 O.m.: MJ. PETERSON, DM. HALL, AM. FELDPAUSCH-PARKER en TR. PETERSON, “Obscuring 

ecosystem function with application of the ecosystem services concept”, Conservation Biology 2010, 

113-119. 
403

 N. KOSOY en E. CORBERA, “Payments for ecosystem services as commodity fetishism”, Ecological 

Economics 2010, 1228-1236. 
404

 O.m.: E. CORBERA, N. KOSOY en M. MARTINEZ-TUNA, “The equity implications of marketing 

ecosystem services in protected areas and rural communities: Case studies from Meso-America”, 

Global Environmental Change 2007, 365-380. 
405

 O.m.: D. HARVEY, The New Imperialism, New York, Oxford University Press, 2003, 263 p. 
406

 O.m.: GC. DAILY, S. POLASKY, J. GOLDSTEIN, PM. KAREIVA, HA. MOONEY en L. PEJCHAR, 

“Ecosystem services in decision making: Time to deliver”, Frontiers in Ecology and the Environment 

2009, 21-28. 



 87 

hoedanigheid zijn natuurbeheerders ondernemingen en moeten zij het verbod op 

staatssteun in acht nemen. 

 

401. Zoals aangetoond door deze casus is subsidieverlening al snel problematisch 

in het kader van de staatssteunregels en in die zin een ‘risicovol’ instrument. Als 

antwoord op de versnelde aftakeling van de biodiversiteit en ons ecosysteem zijn in 

de afgelopen jaren nieuwe economische instrumenten ontwikkeld om het 

natuurbeheer te stimuleren. Volgens een Finse studie uitgevoerd door E. RAITANEN, J. 

SIMILÄ, K. SIIKAVIRTA en E. PRIMMER zijn een aantal van die instrumenten een 

‘veiligere’ optie dan subsidieverlening.
407

 

 

402. Een eerste voorbeeld zijn de ecologische fiscale transfers, die door de 

overheid overgemaakt kunnen worden aan lagere overheidsinstanties, indien deze 

laatste om redenen van natuurbehoud niet ingaan op bepaalde economische 

opportuniteiten (bijvoorbeeld: het aanleggen van een openluchtzwembad). Aangezien 

de financiële middelen louter doorgegeven worden van de ene overheid naar de 

andere, gaat het niet om staatssteun. Wel worden de lokale overheden en daarmee de 

burgers financieel gestimuleerd om ten behoeve van het natuurbehoud bepaalde 

opofferingen te maken. 

 

403. Een andere voorgestelde mogelijkheid is een systeem van certificaten. In 

Staatssteunbeslissing N789/2002 oordeelde de Europese Commissie dat het verlenen 

van certificaten door de Zweedse overheid aan producenten van duurzame olie 

(certificaten die naderhand verkocht konden worden op de markt voor certificaten) 

geen staatssteun uitmaakt.
408

 

 

404. Een derde optie is het zogenaamde habitat banking, een systeem waarbij 

activiteiten die de biodiversiteit ten goede komen ‘gekocht’ kunnen worden om 

milieuvervuilende activiteiten te ‘betalen’, naar analogie met het Europese 

Emmissions Trading System. Op die manier kan krediet opgespaard worden, ook 

zonder een op voorhand vastgelegde link met de vervuilende activiteiten die later 

zullen plaatsvinden. Een systeem als habitat banking vereist (naast de kopers en 

verkopers van milieubevorderende activiteiten) de medewerking van de nationale en 

regionale overheden, die zowel voor de beleidsmatige ondersteuning als voor de 

opvolging moeten instaan.
409

 

 

405. Bovengenoemde instrumenten passen allicht niet in het plaatje van de 

overheid die aan bepaalde actoren subsidies verleent om een efficiënt natuurbeleid te 

realiseren, zoals dat vandaag het geval is. Een grondige herdenking en hertekening 

van ons natuurbeheersysteem zal nodig zijn wil men de financiële prikkels vanwege 

de overheid voor natuurbeheer volledig ‘veilig’ maken in het licht van de 

staatssteunregels. Dat is op dit moment nog niet aan de orde maar het is een 
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interessante, en mogelijk noodzakelijke, denkpiste voor de toekomst. In die zin werd 

op de International Conference of the European Society for Ecological Economics 

van 2011 aangegeven dat wetenschappers, economen en ecologen de handen in elkaar 

zullen moeten slaan om na te gaan welke combinatie van instrumenten de beste 

resultaten oplevert op het vlak van “conservation objectives, cost-effectiveness, social 

and distributional impacts as well as institutional requirements”.
410

 

 

VII.4. NAAR EEN SPECIFIEK EUROPEES STATUUT VOOR MIDDENVELDORGANISATIES? 

 

406. Indien men ervan uitgaat dat natuurbeheerders geen ondernemingen zijn, kan 

men zich afvragen welk statuut hen dan wél toekomt. Op het niveau van de lidstaat 

krijgen deze organisaties doorgaans een vzw-statuut of gelijkaardig statuut. Dat houdt 

in dat zij niet bestaan omwille van de winstgevendheid van de activiteiten die zij 

uitoefenen, maar omwille van een dienstverlening die belangrijk of noodzakelijk is 

voor de samenleving. Hierboven werd al de vraag geformuleerd of het toepassen van 

de staatssteunregels op deze organisaties zonder winstoogmerk geen contradictio in 

terminis is (supra §390). 

 

407. Het is echter vaste rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie, in het 

bijzonder sinds het arrest Höfner, dat het juridisch statuut alsook de 

financieringswijze van een bepaalde organisatie irrelevant zijn voor de kwalificatie 

als onderneming. 

 

408. Toch kan men zich afvragen of zich met onze veranderende maatschappij en 

de nieuwe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, geen wijziging in die 

rechtspraak opdringt. Waar een organisatie op dit moment ofwel ‘overheid’ ofwel 

‘markt’ is, zou een derde statuut kunnen aangeven dat zij geen van beide is. 

 

409. In het Vlaams Gewest pleit de Federatie van Organisaties voor 

Volksontwikkelingswerk al enige tijd voor een specifiek Europees statuut als Civil 

Society Organizations of non-gouvernementele organisaties verder: NGO’s, onder 

andere voor socio-culturele organisaties.
411

  Nog op eigen bodem heeft M. PEETERS, 

raadgeefster bij J. VANDEURZEN, Vlaams minister van Welzijn, Volkgsezondheid en 

Gezin, deze problematiek reeds belicht met betrekking tot de Vlaamse 

verzorgingsinstellingen. Zij stelt hierover het volgende: 

 
Voor het Europees recht is een entiteit normaliter ofwel een onderneming ofwel een 

aanbestedende overheid. Verzorgingsinstellingen kunnen beide zijn. Dat bewijst nog maar 

eens het uitzonderlijk specifieke karakter van onze verzorginginstellingen. 
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Verzorgingsinstellingen zijn zowat vis noch vlees, maar wel onverminderd onderworpen aan 

de regels van beide, schijnbaar tegengestelde werelden.
412

 

 

410. De Global Compact principes van de Verenigde Naties zijn een reeks van tien 

basisprincipes in de sectoren van mensenrechten, werk en werkgelegenheid, klimaat 

en milieu, en anti-corruptie. De Verenigde Naties ijvert ervoor dat bedrijven deze 

principes binnen hun invloedssfeer ondersteunen en uitdragen.
413

 Drie van de tien 

principes zijn gerelateerd aan het milieu. Ten eerste behoren bedrijven in 

milieuaangelegenheden toepassing te maken van het voorzorgsbeginsel. Ten tweede 

moeten bedrijven een grotere verantwoordelijkheid promoten op het vlak van het 

milieu. Ten derde moeten zij de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke 

technologieën aanmoedigen. 

 

411. In het kader van deze principes duidt de Verenigde Naties NGO’s aan als 

belangrijke actoren van verandering en vooruitgang. De Verenigde Naties definieert 

NGO’s daarbij als volgt: 

 
Civil society organizations — also known as non-governmental organizations (NGOs) — are 

critical actors in the advancement of universal values around human rights, the environment, 

labour standards and anti-corruption. As global market integration has advanced, their role has 

gained particular importance in aligning economic activities with social and environmental 

priorities.
414

 

 

Uit deze definitie valt duidelijk af te leiden dat de Verenigde Naties van mening is dat 

NGO’s geen ondernemingen zijn, maar dat zij op onze geglobaliseerde markt net 

moeten zorgen voor een uitgebalanceerd evenwicht tussen economische activiteiten 

enerzijds en prioriteiten op sociaal- en milieuvlak anderzijds. De Verenigde Naties 

sluit daarmee aan bij de stelling dat bepaalde zaken, zoals de natuur, niet vertaald 

kunnen worden in marktwaarde (supra §398). 

 

412. Deze visie van de Verenigde Naties zou vertaald kunnen worden naar 

Europees niveau en de Europese markt, onder de vorm van een erkenning als NGO, 

een vzw-statuut of nog een ander statuut. Alle winsten die voortkomen uit het 

uitoefenen van de hoofdactiviteit zullen geherinvesteerd moeten worden in het 

maatschappelijk nagestreefde doel. Op die manier blijft ook de eerlijke mededinging 

op de interne markt gewaarborgd. Op dit moment lijken de geesten (nog) niet rijp 

voor dergelijke ‘radicale’ wijziging. De natuurbeheerders, en andere organisaties die 

door deze problematiek getroffen worden, moeten het door Europa geëffende pad 

betreden en zich daarbij zo goed als mogelijk beredderen met de mechanismen die 

voorhanden zijn. 
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DEEL VIII: CONCLUSIE 
 

410. Deze verhandeling had als doel voor het Vlaams Gewest na te gaan wat de 

impact is van de recente ontwikkelingen op Europees niveau met betrekking tot de 

subsidies die natuurbeheerders van de overheid ontvangen. De apotheose van die 

ontwikkelingen is het ophefmakende arrest Duitsland v. Commissie van 12 september 

2013, waarin het Gerecht de natuurbeheerders kwalificeert als ondernemingen en de 

subsidies die zij ontvangen als staatssteun. 

 

411. De eerste onderzoeksvraag wilde een zo adequaat mogelijke prognose maken 

van de beslissingen die de Europese Commissie zal nemen in de zaak die loopt tegen 

het Vlaams Gewest omwille van haar subsidiebeleid inzake natuurbeheer. Met dat 

doel voor ogen werden eerst het subsidiebeleid inzake natuurbeheer en het juridisch 

kader omtrent het Europees staatssteunverbod besproken. In tweede instantie werd het 

subsidiebeleid inzake natuurbeheer aan het staatssteunverbod getoetst. Dat gebeurde 

aan de hand van twee recente en gelijkaardige Commissiebesluiten 

(Staatssteunbeslissing NN8/2009 en Staatssteunbeslissing N308/2010) en het arrest 

Duitsland v. Commissie. De standpunten van de Commissie en het Gerecht werden 

geanalyseerd en vergeleken met de Vlaamse situatie. 

 

412. Uit de hierboven vermelde Commissiebesluiten en het arrest Duitsland v. 

Commissie zijn voor het Vlaams Gewest een aantal zaken gebleken. Deze hypotheses 

gelden uiteraard enkel indien de Europese Commissie en het Gerecht hun 

beslissingspraktijk aanhouden. Ten eerste is het aannemelijk dat de terreinbeherende 

verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten gekwalificeerd worden 

als “onderneming” voor zover zij zich inlaten met economische activiteiten zoals de 

verkoop van hout en/of andere producten, het verlenen van jachtvergunningen en het 

organiseren van bepaalde recreatieve activiteiten. Ten tweede is het mogelijk dat de 

subsidies die zij ontvangen beschouwd worden als staatssteun. 

 

413. Op die regel bestaan twee uitzonderingen indien de overheid 

compensatiesteun toekent voor het uitoefenen van diensten van algemeen economisch 

belang. De Europese Commissie heeft aanvaard dat de lidstaten natuurbeheer als 

dienst van algemeen economisch belang definiëren. 

 

414. De eerste uitzondering is het Altmark gunstregime, waardoor 

compensatiesteun ontsnapt aan de definitie van staatssteun en dus toegelaten is. Voor 

het Vlaams Gewest lijkt de toepassing van het Altmark regime problematisch, nu de 

natuurbeheerders geselecteerd worden op basis van kwalitatieve criteria eerder dan op 

basis van van zuiver economische parameters (i.e. de natuurbeheerder die de dienst 

tegen de laagste prijs kan verrichten). 

 

415. De tweede uitzondering betreft de pakketten Monti-Kroes en Almunia, 

uitgevaardigd door de Europese Commissie, op grond waarvan staatssteun indien aan 

bepaalde voorwaarden voldaan is “verenigbaar” wordt. In beide pakketten bestaat nog 

een onderscheid tussen de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit enerzijds, 

gericht op lagere bedragen van compensatiesteun, en de DAEB-kaderregeling 

anderzijds, die betrekking heeft op hogere bedragen van compensatiesteun. Bij de 

DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit moet de steun niet voorafgaandelijk bij de 
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Europese Commissie worden aangemeld, terwijl dat bij de DAEB-kaderregeling wel 

het geval is. 

 

416. Uit de analyse blijkt dat er een kans bestaat dat de Europese Commissie de 

subsidieregeling van het Vlaams Gewest als verenigbaar beschouwt op grond van de 

DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit. In die hypothese is het volledig legaal dat 

de subsidies niet voorafgaandelijk bij de Commissie werden aangemeld. Er zijn 

evenwel een aantal tekortkomingen met betrekking tot de vervulling van de 

toepassingsvoorwaarden van deze instrumenten (i.e. geen uitdrukkelijk mechanisme 

om overcompensatie te vermijden, afwezigheid van een cumulatieverbod ten aanzien 

van gemeentelijke en/of provinciale subsidies, geen onafhankelijke taxatie om de 

aankoopprijs van de grond vast te leggen, geen uitdrukkelijke bestemming voor de 

opbrengsten die voortkomen uit het natuurbeheer, geen verplichting om een 

gescheiden boekhouding te voeren, geen specifieke controle door de overheid op 

overcompensatie). Alles zal afhangen van de mate van gestrengheid waarmee de 

Europese Commissie haar staatssteuntoezicht zal uitoefenen en de tekortkomingen zal 

beoordelen. 

 

417. Een andere mogelijkheid is dat de Europese Commissie de subsidieregeling 

verenigbaar acht op basis van de DAEB-kaderregeling. In dat geval hadden de 

subsidies wel voorafgaandelijk moeten worden aangemeld. Bepaalde rechtsgeleerden, 

waaronder N.A. DE VOS, poneren dat niet het volledig subsidiebedrag maar enkel de 

intresten voor de periode van onwettigheid in dat geval zullen moeten worden 

terugbetaald.  

 

418. In ieder geval zullen, indien de Europese Commissie besluit tot 

onverenigbaarheid met de DAEB-beschikking c.q. het DAEB-besluit én de DAEB-

kaderregeling, de subsidies onrechtmatig verstrekt en dus ongeoorloofde staatssteun 

zijn. 

 

419. De tweede onderzoeksvraag ging dieper in op de implicaties van een dergelijk 

Commissiebesluit voor het Vlaams Gewest. Eerst werd het begrip “onrechtmatige 

staatssteun” afgebakend en de terugvorderingsprocedure besproken. Daarna werd bij 

het onderzoek naar de gevolgen voor de toekennende rechtshandeling voor het 

Vlaams Gewest geconstateerd dat de Ministeriële Besluiten op grond waarvan de 

subsidies worden toebedeeld, nietig zijn van zodra de Europese Commissie tot 

onverenigbaarheid besluit. Dit gegeven impliceert de facto een aanzienlijke beperking 

van de beroepsmogelijkheden voor de terreinbeherende verenigingen en de 

beheerders van erkende natuurreservaten, nu zij tegen het nationale 

terugvorderingsbesluit geen argument van gerechtvaardigd vertrouwen kunnen 

opwerpen. Omdat de voorwaarden voor een dergelijk argument op Europees niveau 

(i.e. tegen het Europese terugvorderingsbesluit) dermate strikt zijn, zal zo’n argument 

ook hier vermoedelijk zinloos zijn. In voorkomend geval lijkt het voor de 

terreinbeherende verenigingen en de beheerders van erkende natuurreservaten daarom 

de meest verstandige optie een klacht in te dienen bij het Gerecht van Eerste Aanleg, 

waarmee de inhoud van het negatieve Commissiebesluit (i.e. geen verenigbaarheid op 

grond van de wetgevingspakketten Monti-Kroes en Almunia) gecontesteerd wordt. 

 

420. Verder is alle steun toegekend vóór 1 maart 2003 verjaard. Enkel de subsidies 

die vanaf 1 maart 2003 aan de terreinbeherende verenigingen en de beheerders van 
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erkende natuurreservaten verstrekt werden, komen dus voor terugbetaling in 

aanmerking. In laatste instantie staat voor de terreinbeherende verenigingen en de 

beheerders van erkende natuurreservaten de optie van een aansprakelijkheidsclaim 

tegen het Vlaams Gewest open. 

 

421. De derde en laatste onderzoeksvraag wilde de invloed van de hierboven 

aangekaarte ontwikkelingen op het nieuwe Vlaamse natuur- en subsidiebeleid 

onderzoeken. Omdat de definitieve goedkeuring van het Decreet tot wijziging van de 

regelgeving natuur en bos een behoorlijke tijd op zich liet wachten – het natuurbeleid 

werd op de valreep voor het einde van de huidige legislatuur goedgekeurd op 25 april 

2014 – was een diepgaand onderzoek echter nog niet aan de orde. Daarvoor is het 

afwachten tot de Vlaamse Regering een subsidiebesluit bij het Decreet tot wijziging 

van de regelgeving natuur en bos uitvaardigt. 

 

422. Wel springen bij het Decreet tot wijziging van de regelgeving natuur en bos al 

drie zaken in het oog. Ten eerste geldt de subsidieregeling voortaan voor iedereen die 

bereid is ten behoeve van het natuurbehoud inspanningen te leveren, waaronder dus 

ook de private natuurbeheerders. Deze aanpassing is een aanzienlijke 

tegemoetkoming aan de Vlaamse Vereniging Gelijkberechting Natuurbeheer vanwege 

het Vlaams Gewest. Ten tweede verankert het Decreet tot wijziging van de 

regelgeving natuur en bos de mogelijkheid om een cumulatieverbod in te voeren ten 

aanzien van andere (i.e. provinciale en/of gemeentelijke) subsidies. Ten derde wordt 

ook aangegeven dat een terugvorderingsprocedure wordt vastgelegd, die het voor het 

Vlaams Gewest mogelijk moet maken foutief of onrechtmatig verstrekte subsidies 

terug te vorderen. 

 

423. Het wordt nu wachten op het subsidiebesluit bij het Decreet tot wijziging van 

de regelgeving natuur en bos om ten volle te kunnen inschatten in welke mate en op 

welke wijze de Vlaamse regelgever rekening heeft gehouden met de Europese eisen 

aangaande staatssteun. In het kader van de opmaak van dergelijk subsidiebesluit 

werden voor de Vlaamse Regering alvast enkele aanbevelingen geformuleerd. 

 

424. In het laatste deel werd losgekomen van het puur juridische werk om enkele 

beschouwingen te formuleren bij de weg die de Europese Commissie en het Gerecht 

zijn ingeslagen wat betreft de toepasselijkheid van de staatssteunregels op 

natuurbeheerders. Men kan zich afvragen of die regels, die de vrijwaring van de 

mededinging op de concurrentiële Europese markt als voorwerp hebben, het gepaste 

instrument zijn om de financiële steun die natuurbeheerders van de overheid 

ontvangen te beoordelen. De natuurbeheerders streven immers een louter sociaal doel 

na, zoals ook door het Gerecht werd erkend, en de praktijk wijst uit dat eventueel 

gerealiseerde winsten enkel voor dat doel aangewend worden. 

 

425. Een aantal initiatieven voorspellen een meer rooskleurige toekomst, zoals het 

State Aid Modernisation Project en de herziening van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening waarbij een nieuwe categorie “steun voor cultuur en 

instandhouding van het erfgoed” mogelijk soelaas biedt. 

 

426. Toch kan men zich afvragen of het wel aanvaardbaar is dat dergelijke 

‘ontsnappingsroutes’ moeten worden aangewend als het over natuurbeheer gaat. Elk 

initiatief dat de natuur ten goede komt zou moeten worden aangemoedigd. 
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427. Een mogelijke oplossing ligt in het ontwerpen van een vzw-statuut of de 

erkenning als NGO op Europees niveau. Dergelijk statuut of dergelijke erkenning 

bevestigt dat er spelers zijn die tussen ‘overheid’ en ‘markt’ opereren en die bestaan 

omwille van een maatschappelijk belang. Het spreekt voor zich dat gepaste 

regelgeving in die hypothese moet verzekeren dat de goede werking van de interne 

markt gewaarborgd blijft. Zo zouden de Europese vzw’s of NGO’s de totaliteit van 

hun inkomsten moeten aanwenden in functie van het maatschappelijk belang. 

 

428. De realisatie van dergelijk voorstel vraagt een ommekeer in de jarenlange 

rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie met betrekking tot de notie 

“onderneming”, en daarmee ook een mentaliteitswijziging aangaande de invloedssfeer 

van de staatssteunregels. 
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DAEB-kaderregeling: 

 

 Monti-Kroes: steun toegekend vanaf 29 november 2005 

 Almunia: steun toegekend vanaf 21 januari 2012 

 

 Monti-Kroes: DAEB-beschikking: steun toegekend vanaf 19 december 

2005 

 Almunia: DAEB-besluit: steun toegekend vanaf  31 januari 2012 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

 Ratione temporis: 

- DAEB-beschikking: van kracht sinds 19 december 2005 

- DAEB-besluit: toekenning openbare dienst voor maximaal 10 

jaar 

 Garantie mbt. drempels: 

- DAEB-beschikking: 30 miljoen EUR / jaar 

- DAEB-besluit: 15 miljoen EUR / jaar 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

 Ratione temporis:  

- Van kracht sinds 29 november 2005 

- Almunia: toekening openbare dienst verantwoord op basis van 

objectieve criteria 

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

 

 Officiële mandatering: uitdrukkelijk mechanisme om 

overcompensatie te vermijden 

 Geplafonneerde compensatiesteun: 

- Uitdrukkelijk 

- Uitdrukkelijke bestemming voor opbrengsten 

- Gescheiden boekhouding 

 Controle op overcompensatie 
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 Officiële mandatering: uitdrukkelijk mechanisme om 

overcompensatie te vermijden 

 Geplafonneerde compensatiesteun: 

- Uitdrukkelijk 

- Uitdrukkelijke bestemming voor opbrengsten 

- Gescheiden boekhouding 

 Controle op overcompensatie 

 



 LXXXVI 

Bijlage IX: Schematische weergave mogelijke terugvorderingsscenario’s op grond van pakketten Monti-Kroes en Almunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEB-kaderregeling: 

 

 Monti-Kroes: steun toegekend vanaf 29 november 2005 

 Almunia: steun toegekend vanaf 21 januari 2012 

 

 Monti-Kroes: DAEB-beschikking: steun toegekend vanaf 19 december 

2005 

 Almunia: DAEB-besluit: steun toegekend vanaf  31 januari 2012 

 

NIET VERENIGBAAR 

 

 

Aanmelding vereist ogv. 

art. 108 VWEU 
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Geen aanmelding vereist 

 

NIET VERENIGBAAR 

 

 

Aanmelding vereist ogv. 

art. 108 VWEU 

 

 

Situatie blijft ongewijzigd 

 

 

Terugvordering integrale  

subsidiebedrag + rente 

 

 

Terugvordering integrale  

subsidiebedrag + rente 

 

 

 Enkel terugvordering rente? (N.A. DE 

VOS) 

 Terugvordering integrale 

subsidiebedrag + rente? 

 



 

 

 


