
SAMENVATTING VAN DE IN HET VERZOEKSCHRIFT AANGEVOERDE 

MIDDELEN EN VOORNAAMSTE ARGUMENTEN

Deze samenvatting betreft het verzoek om nietigverklaring van 19 februari 2016, ingesteld 

door de VGG en een aantal van haar leden tegen de Beschikking van de Europese 

Commissie van 2 september 2015 inzake vermeende onrechtmatige staatssteun in verband 

met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen 

(Steunmaatregel SA. 27301 (2015/NN) – Nederland) en de impliciet erin vervatte 

beschikking ter verwerping van de klacht van de VGG.

Ter ondersteuning van het beroep voeren de verzoekende partijen vier middelen aan.

1. Eerste middel: Schending van de procedurele rechten neergelegd in artikel 

108(2) VWEU

Op het einde van het vooronderzoek was de Commissie onmogelijk in staat om afdoende 

zekerheid te hebben inzake de verenigbaarheid van de onderzochte steunmaatregel met de 

interne markt, omwille van de volgende elementen:

- De buitensporig lange duur van het vooronderzoek van de Commissie;

- De veelvuldige correspondentie door de verschillende betrokkenen tijdens het 

vooronderzoek;

- De door de aangevochten beschikking goedgekeurde maatregel werd reeds tijdens 

het vooronderzoek door de Nederlandse Staat vervangen door een nieuwe 

steunmaatregel die wel werd aangemeld;

- De inhoud van de nieuwe steunmaatregel die door de Commissie werd 

goedgekeurd.
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2. Tweede middel: Schending van het beginsel van de niet-retroactiviteit en de 

rechtszekerheid

De Europese Commissie heeft de beginselen van de niet-retroactiviteit en de 

rechtszekerheid geschonden door de Kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van 

compensatie voor de openbare dient, van kracht op 31 januari 2012, toe te passen op een 

steunregime dat sinds 2011 niet meer werd toegepast en reeds vervangen was door een 

nieuw, wel door de Europese Commissie, goedgekeurd steunregime.

3. Derde middel: In ondergeschikte orde, rechtsdwaling en motiveringsgebrek bij 

de toepassing van de Kaderregeling

a. Eerste onderdeel: rechtsdwaling bij de toepassing van de Kaderregeling

De Commissie heeft manifest foute beoordelingen begaan inzake de vereiste van het 

DAEB-toewijzingsbesluit, met name inzake de lengte van de toewijzingsperiode. 

Daarnaast heeft zij eveneens manifeste fouten begaan in de analyse van het 

compensatiebedrag en heeft zij de vereist van het voeren van een gescheiden boekhouding 

miskend.

b. Tweede onderdeel: motiveringsgebreken bij de toepassing van de 

Kaderregeling

De Commissiebeschikking getuigt van motiveringsgebreken omdat zij bij het nagaan van 

het bestaan van het vereiste DAEB-toewijzingsbesluit niet is nagegaan of er voor het 

toewijzen van gronden om niet wel sprake is van een toewijzingsbesluit. Voorts heeft de 

Commissie ook geen analyse gedaan naar de garanties om overcompensaties te vermijden 

bij de overdracht van gronden om niet.

4. Vierde middel: in ieder geval, schending van artikel 106(2) VWEU
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a. Eerste onderdeel: de overdrachten om niet en aankoopsubsidies waren 

manifest onnodig en ongeschikt om de beoogde doelstelling qua 

natuurbehoud te bereiken

Het overdragen van gronden om niet is onnodig en ongeschikt om natuurbehoud te 

realiseren wanneer er daarnaast nog beheerssubsidies bestaan. Een gebruiksrecht toekennen 

in plaats van het overdragen van eigendom, volstaat om de doelstelling te bereiken. Zo ook 

is het geven van aankoopsubsidies zonder enige randvoorwaarde inzake overcompensatie 

manifest onnodig en ongeschikt om de doelstelling van natuurbehoud te bereiken. Door een 

dergelijk systeem verenigbaar te verklaren met de interne markt heeft de Commissie artikel 

106(2) VWEU geschonden.

b. Tweede onderdeel: discriminerend karakter van de steunmaatregelen

De bestreden maatregel was discriminerend omdat zij enkel openstond voor 13

terreinbeherende organisaties. Deze discriminatie was op geen enkele wijze noodzakelijk, 

noch verantwoord om de openbaredienstverplichting van natuurbehoud mogelijk te maken. 

Door een dergelijk discriminerend systeem verenigbaar te verklaren met de interne markt 

heeft de Commissie artikel 106(2) VWEU geschonden.
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