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Excellentie,

Hierbij dienen wij namens cliënte, de Vereniging Geljkberechtiging Grondbezitters (VGG), op
grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) een klacht in over het uitblijven
van een reactie op onze sommatiebriefd.d. 11januari2021 (bijlage 1). In deze brief hebben wij u
verzocht om binnen een termijn van vier weken inhoudelijk te reageren. Wij hebben echter zelfs geen
ontvangstbevestiging gekregen. Een rappel op 5 februari 2021 (bijlage 2) mocht niet baten.

De klacht heeft derhalve betrekking op het uitblijven van (i) een tijdige ontvangstbevestiging, (ii) een
inhoudelijke reactie op de sommatebrief en (iii) een brief waarin gespecificeerd wordt binnen welke
termijn de VGG een reactie kan verwachten.

De VGG verzoekt u, in het licht van het voorgaande, om haar klacht gegrond te verklaren en te
erkennen dat (i) u hebt verzuimd de ontvangst van de sommatiebrief te bevestigen en (ii) u ten
onrechte nog niet inhoudelijk hebt gereageerd op de sommatiebrief, alsmede (iii) een termijn te
noemen waarbinnen de VGG een inhoudelijke reactie kan verwachten op de sommatiebrief.

Graag ontvangen wij een bevestiging van de ontvangst van deze klacht conform artikel 9:6 Awb.
Cliënte ziet af van het recht om gehoord te worden in het kader van deze klachtprocedure.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann A.A. al Khatib

Bijlagen: 2
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Onrechtmatige staaissteun aan TBO’s — terugvordering van rente

Excellentie,

Deze brief betreft het zogeheten gelijkberechtigingsdossier, waarover u op 15 oktober 2020 Kamer
vragen beantwoordde,’ naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van 3 septemberjl.
(de “Einduitspraak”).2 Hiermee heeft de hoogste rechter gesproken in dit al lang slepende dossier
en is het beroep van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) tegen de beschikking
van de Europese Commissie van 2 september 2015 definitief gegrond verklaard. Destijds heeft uw
voorganger aangegeven tot besluitvorming in dit dossier over te gaan nadat deze definitieve uit
spraak zou zijn gedaan. Dat is nu het geval. [let moment is aangebroken om te besluiten tot (a) de
terugvordering van de zogeheten onrechtmatigheidsrente van de Terreinbeherende Organisaties3
(TBO’s) en (b) het treffen van maatregelen om terugvordering van de integrale, onrechtmatig ver
leende staatssteun voor te bereiden en te waarborgen.

Uw antwoord op de Kamervragen wekt de indruk dat u, anders dan uw voorganger schreef, op
nieuw wenst af te wachten, nu tot de Europese Commissie na afronding van de formele onder
zoeksprocedure een nieuw besluit heeft genomen. Als dat inderdaad uw bedoeling is, schendt de
Nederlandse Staat niet alleen de beginselen van trouw en loyaliteit aan de Europese Unie, zoals die
voor het herstellen van onrechtmatige staatssteun in diverse arresten van het 1-lof van de Europese
Unie zijn uitgewerkt, maar kiest u ook voor een handelwijze die tot zeer schadelijke gevolgen kan
leiden voor het natuurbeheer in ons land. Dat is niet wat de VGG wenst, maar waar volhardende
passiviteit van uw zijde uiteindelijk wel toe zal leiden. Dat licht de VGG in deze brief graag toe.

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020—2021, nr. 487. Uw antwoorden zijn bij brief
met kenmerk DGNVLG / 20242616 aan de Tweede Kamer doorgeleid.

2 HvJ EU 3 september 2020, C-817/18 P (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land e.a./Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a).

Dat zijn als bekend: de Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen.
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Voorgeschiedenis, stuitingen.

De VGG heeft uw voorganger reeds in de brieven van 2 september 2011 (bijlage 1), 29 februari
2016 (bijlage 2) en 8 maart 2016 (bijlage 3) geïnformeerd over dit dossier. In de eerste brief is toe
gelicht dat de (toen nog geldende) PNB-regeling onrechtmatige staatssteun vormde, evenals het
doorleveren aan TBO’s van gronden om niet of onder de marktwaarde. Dit volgde uit de beschik
king van de Europese Commissie van 13 juli 2011 (tot goedkeuring van de modelsubsidieregeling
voor grondverwerving ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur) waarin de TBO’s als on
dernemingen zijn aangemerkt. Uit die beschikking volgde al dat de TBO’s onder het Europese
staatssteunrecht vallen en dat de zogeheten standstill-verplichting van artikel 108 VWEU van toe
passing is op de aan hen verstrekte staatssteun. Noch de PNB-regeling noch de voornoemde grond-
transacties waren conform deze verplichting vooraf aangemeld bij en goedgekeurd door de Europe
se Commissie. Onze brief bevatte dan ook het verzoek, en voor zover nodig de sommatie, om een
moratorium af te kondigen op de PNB-subsidies en de (door)leveringen. Aan dit verzoek heeft uw
voorganger, na enig aandringen, gehoor gegeven bij brieven van 21 november 2011 (bijlage 4) en
28 december 2011 (bijlage 5).

De brieven uit 2011 en 2016 bevatten tevens aansprakelijkstellingen en stuitingen in verband met
de schade die de leden van de VGG hebben geleden door de aan de TBO’s over vele jaren verstrek
te staatssteun. Daarnaast bevatten de brieven een aansprakelijkstelling en stuiting in verband met de
schade die de VGG zelf heeft geleden, waaronder schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Met
deze brief worden deze aansprakelijkstellingen herhaald en de lopende verjaringen gestuit.

Bij brieven d.d. 29 februari 2016 en 8 maart 2016 is uw voorganger gesommeerd om — kort samen
gevat over te gaan tot terugvordering van de zogeheten onrechtmatigheidsrente over onrechtmatig
(in strijd met de standstill-vcrplichting verleende) staatssteun aan de TBO’s. Bij besluit d.d. 9 sep
tember 20l5 had de Europese Commissie namelijk, zoals verwacht, bevestigd dat de PNB
subsidies en de doorleveringen van de gronden onrechtmatig zijn vanwege schending van de stand
still-verplichting. De terugvordering van de onrechtmatigheidsrente is — zo volgt uit vaste recht
spraak — in een dergelijk geval verplicht, ongeacht of de Europese Commissie de staatssteun zelf
achteraf goedkeurt. De goedkeuring met terugwerkende kracht in het Commissiebesluit is voor de

terugvordering van de onrechtmatigheidsrente dus niet relevant.

Uw voorganger hield bij brief d.d. 4juli 2016 (bijlage 6) de boot af met het—ook toen al moeilijk
verdedigbare — argument dat er geen besluit van de Europese Commissie of een uitspraak van de
rechter voorlag waaruit een plicht tot terugvordering van onrechtmatigheidsrente volgde. Dat argu
ment leidde uw voorganger tot de mededeling waaraan wij al refereerden, dat hij na de definitieve
uitspraak van de rechter over het Commissiebesluit van 2 september 2015 een beslissing zou ne
men.

Het Hofarrest van 3 september 2020...

De Einduitspraak is de definitieve uitspraak als bedoeld door uw voorganger. Zowel die uitspraak
als het standpunt van de Europese Commissie in die beroepsprocedure vormen een bevestiging van
de standpunten van de VGG die waren neergelegd in de genoemde brieven uit 2011 en 2016. De

EC 9september2015, SA.27301 (2015/NN).
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Europese Commissie herhaalde in die procedure dat de TRO’s ondernemingen zijn.5 Die vaststel
ling is, zo geeft de Europese Commissie aan, gebaseerd op rechtspraak van de Europese rechters
over “een met de PNB-regeling vergelijkbare steunregeling”. Het Hof van Justitie heeft op zijn
beurt, net als het Gerecht van de Europese Unie, vastgesteld dat een concurrentieverhouding bestaat
tussen (de leden van) de VGG en de TBO’s, welke verhouding niet zou kunnen bestaan als de
TBO’s geen onderneming waren.7 Het Hof heeft bovendien het Commissiebesluit vernietigd van
wege de goedkeuring met terugwerkende kracht van de staatssteun.

Het is aan de Europese Commissie om opnieuw te onderzoeken of de staatssteun goedgekeurd (ver
enigbaar verklaard) kan worden. De VGG ziet in de uitspraken van het Gerecht en het Hof sterke
aanwijzingen dat de Europese Commissie de aan de TBO’s verleende staatssteun niet verenigbaar
zal verklaren (op de gevolgen daarvan kom ik zo dadelijk terug), maar zelfs als de Europese Com
missie de staatssteun opnieuw verenigbaar zou verklaren, is Nederland gehouden de schending van
de standstil 1-verplichting te herstellen.

• . .dwingt tot het actief tonen van Unietrouw...

Het komende onderzoek van de Europese Commissie staat los van de terugvordering van de on
rechtmatigheidsrente door de schending van de standstill-verplichting. Die terugvordering dient on
verwijld plaats te vinden om loyaal uitvoering te geven aan het staatssteunrecht. De Nederlandse
overheid moet immers op eigen initiatief de standstili-verplichting van artikel 108 lid 3 VWEU na
leven, ook als het gaat om de terugvordering van de rente.8 Een bevel van de rechter daartoe hoeft
en mag ook niet worden afgewacht, omdat het beginsel van Unietrouw geldt voor alle staatsorga
nen.9

In uw recente antwoord op de Kamervragen stelde u hierover het volgende:

Een renteclaim kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van staatssteun. Of een rcnteclaim in dezen mogelijk is hangt derhalve

af van de uitkomst van de formele onderzocksproccdure en de opnieuw te beantwoorden vraag of er sprake is van staatssteun. Of

een renteclaim ook mogelijk is in het geval de Europese Commissie niet aangemelde staatssteun wel verenigbaar met de interne

markt heeft verklaard op grond van artikel 106, lid 2, VWEU is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de nog lopende Viasat

Llroadcasting UK zaak bij dc Unicrechter hierover duidelijkheid kan bieden. Om welk geldbedrag aan rente het hier zou gaan is

onbekend,

De eerste twee zinnen berusten op de misvatting dat de Europese Commissie nog moet vaststellen
of sprake is van staatssteun. De Commissie heeft dat immers al diverse malen vastgesteld, zoals in
2011 bij de hiervoor vermelde goedkeuring van de modelsubsidieregeling en in 2015 bij de beslis
sing op de klacht van de VGG. De Commissie heeft dat standpunt ook na 2015 consequent gehand

Zie ook de Einduitspraak, par. 18.

6 GvEU 12september2013, T-347/09 (Duitsland/Commissie).

Einduitspraak, par. 4 l-53.

HvJ EU 5 maart 2019, C-349117 (Eesti Pagar AS t. Ettevôtluse Arendamise Sihtasutus e.a.).

Zo oordeelde het HvJEU 4 december 2018, ECLI:EU:C:2018:979, r.o. 39: “dat krachtens het begin
sel van voorrang van het Unierecht niet alleen rechterlijke instanties, maar ook alle overheidsorga
nen volledige werking moeten verlenen aan het Unierecht.”

5PA5D’23855896 t (3)
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haafd in de procedures bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bovendien
volgt, zoals al aangegeven, uit de uitspraken van de Europese rechters dat sprake is van onrechtma
tige (want niet aangemelde) staatssteun, alleen al omdat zij anders over het gebrekkige onderzoek
van de Europese Commissie naar de verenigbaarheid van die staatssteun geen oordeel hadden hoe
Ven geven. In de vervolgens door u aangehaalde zaak Viasat Broadcasting UK is inmiddels arrest
gewezen.’ In die zaak heeft het Hof bevestigd, voor zover daar nog enige twijfel over kon bestaan,
dat onrechtmatigheidsrente teruggevorderd dient te worden, zelfs als de Europese Commissie de
staatssteun aan de TBO’s alsnog goedkeurt. Er resteert dus ook in het licht van uw eigen antwoord
op de Kamervragen geen argument meer dat langer stilzitten zou rechtvaardigen.

De regel dat overheden de standstill-verplichting proactief moeten naleven is inmiddels overigens
ook vervat in artikel 7 van de Wet terugvordering staatssteun. Dit artikel is ingevoerd vanuit de ge
dachte dat een overheid verplicht is om schendingen van de standstili-verplichting zelf te corrigeren
als ontwikkelingen in de jurisprudentie en de beschikkingenpraktijk daartoe aanleiding geven.
Daarom staat in dit artikel dat een overheid gehouden is om een met de standstili-verplichting strij
dige beschikking te wijzigen. Zij moet en mag dus niet wachten op een beslissing van de nationale
rechter of de Europese Commissie.

door het zetten van concrete stappen...

Het is bij deze stand van zaken niet houdbaar om terugvordering van de onrechtmatigheidsrente
nog langer uit te stellen, mede gelet op het belang om de schade van de VGG als concurrent van de
TBO’s te beperken.

De VGG verzoekt u derhalve om:

1. de onrechtmatigheidsrente over de verleende staatssteun in de periode vanaf 1993 tot en
met heden terug te vorderen van de TBO’s, voor zover de staatssteun door de centrale
overheid is verleend;”

2. voor zover de staatssteun door decentrale overheden is verleend, te bevorderen dat deze de
onrechtmatigheidsrente zullen invorderen over de door hen aan de TBO’s verleende staats
steun;

3. voor zover nodig maatregelen te nemen om de rentevorderingen succesvol te doen zijn,
waaronder het (doen) stuiten van verjaringstermijnen, voor het geval de TBO’s een beroep
zouden willen doen op verjaring;

4. voorbereidingen te treffen om de integrale staatssteun terug te vorderen zodra de Europese
Commissie deze onverenigbaar verklaart, zoals inventariseren hoeveel staatssteun is ver
strekt aan de TBO’s in de betreffende periode’2 en waarvoor deze staatssteun door de
TBO’s is gebruikt.

HvJ EU 24 november 2020, C-445/19 (Viasat Broadcasting UK Ltd t. TV2/Danmark AlS).

EC 9 september 2015, SA.27301 (2015/NN), alinea (15). Met dien verstande dat ook de levering
van gronden om niet of onder de marktwaarde in die periode meegenomen dient te worden.

12 Uw antwoord aan de Kamer, dat dit na ruim 20 jaar niet meer mogelijk zou zijn, komt de VGG on
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Voor zover rechtens vereist dient u dit verzoek tevens als een sommatie te beschouwen.

Wij verzoeken u binnen vier weken na heden te bevestigen dat u inderdaad invulling zult geven aan
uw Europeesrechteljke verplichtingen op de wijze als zojuist omschreven. Vervolgens kan worden
bezien tot welke concrete stappen met bijbehorende planning dit moet leiden. Mocht u menen an
ders te kunnen handelen binnen de Europeesrechtelijke kaders, dan verneemt de VGG graag — en
eveneens binnen vier weken na heden — uw serieus gemotiveerde en met erkende rechtsbronnen
onderbouwde standpunt ter zake, waarbij zij zich het recht voorbehoudt dit standpunt aan de natio
nale rechter voor te leggen.

Het voorgaande laat onverlet dat het bestuur van de VGG nog immer open staat voor een persoon
lijk overleg met u over een minnelijke regeling.

• . .om erger te voorkomen.

Deze brief bevat nog geen verzoek om handhaving op grond van artikel 7 Wet terugvordering
staatssteun, de Wet Nerpe of een andere nationale regeling. Het is primair aan u om te bepalen hoe
(op basis van welke juridische instrumenten) u uitvoering geeft aan de sommatie vervat in deze
brief. Wel willen wij, tot besluit van deze brief, toelichten waarom volhardende passiviteit van uw
kant tot buitengewoon schadelijke uitkomsten kan leiden, die ook de VGG als ultimum remedium
beschouwt.

Zou u, zoals uw antwoord op de Kamervragen doet vermoeden, inderdaad afwachten totdat de Eu
ropese Commissie een besluit heeft genomen na afronding van de formele onderzoeksprocedure,
dan zult u er rekening mee moeten houden dat de Commissie de vanaf 1993 verleende staatssteun
onverenigbaar verklaart en Nederland op grond van artikel 16 van de Procedureverordening’3 op-
draagt om de verleende staatssteun met rente terug te vorderen. Het zal dan gaan om zeer hoge be
dragen met desastreuze gevolgen voor de TBO’s. Zelfs is het — op grond van artikel 13 van de Pro
cedureverordening — mogelijk dat de Commissie al véôr afronding van de onderzoeksprocedure
voorlopige terugvordering beveelt. Als er eenmaal een terugvorderingsbesluit van de Commissie
ligt, moet gevreesd worden dat de betrokken partijen op nationaal niveau (overheden, TBO’s en
VGG) hun controle over het proces verliezen. Dat is nu nog niet het geval. Nu bestaat nog de moge
lijkheid voor partijen om in overleg te treden en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Een op
lossing die enerzijds herstel biedt voor het onrecht dat in het verleden is toegebracht en anderzijds
ruimte biedt aan natuurherstel en natuurbeheer door zowel TBO’s als andere particuliere grondbe
zitters in Nederland. De VGG heeft dat overleg steeds voorgestaan, maar stuit tot nu toe op een
muur van onwil.

geloofwaardig voor, alleen al omdat een dergelijke schending van de administratieplicht hangende
een staatssteunklacht op zichzelf al een schending van Unierecht zou opleveren.

VERORDENING (EU) 2015/1589 VAN DE RAAD van 13juli 2015 tot vaststelling van nadere be
palingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europe
se Unie.

STASD\.23855896.I (5)
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Afronding

De afgelopen jaren hebben de overheden en de TBO’s elkaar de hand boven het hoofd gehouden en
de VGG feitelijk geen andere keus gegeven dan de strijd voor gelijkberechtiging juridisch te voe
ren. Bij blijvende passiviteit van uw kant zal dat — helaas — zo blijven. In deze brief hebben wij dat
toegelicht.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons de goede ontvangst van deze brief binnen twee weken na
heden bevestigt.

C.N.J. Kortmann

Bijlagen: 6

A.A. al Khatib
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2 september 2011

Sotnniatiebricf: moratoriu m verstrekking aankoopsubsidies en doorlevering gronden
aan TBO1s

Excellentie,

Bij brief van 18 mei 2009 schreven wij uw voorganger, minister Verburg van het Ministerie van
Landbouw, Natuur cii Voedselkwaliteit, namens onze cliënte de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (de VGG) over de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gron
den om niet of onder de rnarktprijs door uw Provincie aan de zogenaamde Tcrreinbeherende Orga
nisaties (TBOs; dat zijn de Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf provinciale Landschap
pen). In onze brief informeerden wij de Minister erover dat deze begunstiging van de TBO’s valt
aan te merken als staatssteun, welke staatssteun ten onrechte niet is aangemeld bij, en dus ook niet
is goedgekeurd door, de Europese Commissie. Verschillende partijen hebben over deze onrechtma
tige staatssteunverlening op 23 december 2008 een klacht ingediend bij de Europese Commissie,
welke klacht wordt ondersteund door de VGG en thans nog in behandeling is.

In onze brief van 18 mei 2009 verzochten wij de minister om de onrechtmatige steunverlening aan
de TBOs per direct op te schorten. I)e minister schreef in reactie daarop bij brief van 1 juli 2009
dat zij geen reden zag om dit verzoek in te willigen. Hieraan legde de minister in het bijzonder ten
grondslag dat noch de betreffende subsidieregeling (ook vei genaanid ‘PNBregeling’), noch de
doorlevering van (natuur)gronden, staatssteun zou zijn in de zin van (destijds) artikel 87 lid 1 EG-
Verdrag (thans: artikel 107 lid 1 VWEU).

in dit kader brengen wij graag het volgende bij u onder de aandacht,

Bij brief van 9 juli 2010 heeft de Nederlandse Staat bij de Europese Commissie ter goedkeuring
aangemeld een nieuwe subsidieregeling voor de aankoop van (natuur)gronden ter vervanging van
de PNB-regeling. Bij beschikking van 13juli 2011 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring
aan deze regeling verleend (hierbij bijgevoegd als bijlage). Van belang is dat uit deze beschikking

De praklr1k worSt gavoerd doc Sl:bbe N V (ingeschreven in het Handelsragister van de Kamer van Koophandel ondor nummer 34198700) De algemene voorwaar-
dan van Stibbe NV zn van loepassng en bevallen een asrsaprakeljkÎraidsbeperking Do algemene voorwaard zijn gedepcneerri bij 3e rechtbank te 4slrslerdam
en worden op verzoek kosteloos veratrekt Zij zijn levens le vinden op www Slibba corn
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waarvan ti naar wij aannemen reeds kennis heeft genomen, onomstotelijk blijkt dat uw standpunt,

dat geen sprake zou zijn van staatssteun, onjuist is. De Commissie is namelijk van oordeel dat:

(1) Nederlandse natuurbeheerders die voor de aankoopsubsidie in aanmerking komen waar
onder dus ook vallen de TBO’s — ondernemingen zijn in de zin van artikel 107 lid 1 Ver
drag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) en dus onder het staatssteun
toezicht vallen;

(2) de begunstigden van de aankoopsubsidie vanuit staatsmiddelen een economisch voordeel
krijgen verleend;

(3) niet aan de zogenaamde Altmark-criteria is voldaan;

(4) er sprake is van selectiviteit aangezien alleen bepaalde partijen van de maatregel profiteren;
en

(5) niet valt uit te sluiten dat de aankoopsubsidie het handeisverkeer binnen de EU ongunstig
verstoort.

Op grond hiervan heeft de Commissie geoordeeld dat de aangemelde maatregel (te weten: de ver
strekking van aankoopsubsidies) staatssteun vormt als bedoeld in de artikelen 107 VWEU. Onmis
kenbaar is dat dit evenzeer geldt voor de steunmaatregelen waarop onze sommatie betrekking had.
Dit betreft immers net als de door de Commissie beoordeelde maatregel, de verlening van steun
voor de verwerving van (natuur)gronden aan een beperkte groep partijen (de TBOs), hetzij in gel
delijke vorm dan wel in natura. Nu deze steun nimmer is gemeld bij de Europese Commissie noch
is goedgekeurd, betekent dit dat de Staat bij de verstrekking van die steun in het verleden onrecht
matig heeft gehandeld en dit thans — zolang de huidige PNB-regeling nog niet is vervangen door de
nieuwe aankoopsubsidieregeling en nog steeds gronden worden doorgeleverd aan de TBO’s nog
steeds doet.

Moeilijk voorstelbaar is dat de Staat (uw ministerie) ondanks de Commissiebeschikking ook de
komende periode nog zal doorgaan met het verstrekken van aankoopsubsidies onder de huidige
PNB-regeling en de doorlevering van gronden aan de TBO’s. Op basis van de beschikking staat
immers vast dat dit staatssteun betreft die ten onrechte niet is gemeld bij de Commissie. Zou uw
ministerie desondanks de verlening van steun aan de TBOs continueren dan zou 11 daarmee dus
willens en wetens in strijd handelen met het staatssteunrecht en het risico accepteren dat deze steun
op een later moment weer moet worden teruggevorderd. Dat levert niet alleen een onrechtmatige
daad op maar tevens een daad van onbehoorlijk bestuur.

De VGG verwacht daarom van u dat u gelet op de Commissiebeschikking zult besluiten om per di
rect een moratorium af te kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige
subsidieregeling en de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOs. In
dien u daartoe niet bereid bent, kunt u deze brief beschouwen als een sommatie tot het afkondigen
van een dergelijk moratorium. Mocht u niet voldoen aan deze sommatie dan achten de VGG en
haar leden zich Vrij om middels een kort geding alsnog een moratorium af te dwingen. Wij ver
trouwen er echter graag op dat u het zover niet zult laten komen. Een sommatie van gelijke strek
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king stuurden wij lieden ook naar de provincies, die eveneens onrechtmatige staatssteun verlenen
aan dc TBO’s.

Tot slot merken wij nog op dat de leden van de VGG (ernstige) schade hebben ondervonden van de
onrechtmatig verleende staatssteun aan de TBO’s. De precieze omvang van die schade zal duidelijk
worden in het kader van de verdere klachtbehandeling, in het bijzonder wanneer de Staat (uw mi
nisterie) openheid van zaken geeft over de precieze aard en omvang van de staatssteun die is ver
leend (de VGG heeft de Commissie verzocht om die openheid van zaken zonodig af te dwingen). In
afwachting daarvan stelt de VGG de Staat, mede namens haar leden, bij dezen zonodig volledig
aansprakelijk voor de schade die haar leden hebben geleden en nog zullen lijden ten gevolge van de
verstrekking van onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s in het verleden en in de toekomst. Deze
brief strekt tevens tot sLuiting van eventuele vejaringstermijnen die in dat kader lopen.

Wij vernemen graag, doch uilerlijk binnen twee weken, uw reactie.

1-1 oogac Ii te nd.

‘1 ci.

mann

4

Bijlage; Commissiebeschikking 13 juli 2011
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Provincies CKIAaK 1023079-17453578

Dalvm
Vereniging Natuurmonumenten 29 februari 2016

De 12 Landschappen
Sommatiebrief: vordering rente over onrechtmatige staatssteun aan TBO’s

Excellentie,

Deze brief is een vervolg op onze brief van 2 september 201 1 (bijlage 1). In die brief informeerden
wij uw voorganger namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) over de ge
volgen van de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 (tot goedkeuring van de
modelsubsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur).
Kort samengevat bleek uit deze beschikking, zo schreven wij, dat de Nederlandse Staat onrechtma
tige staaissteun verleende aan dc zogeheten Terreinbeherende Organisaties (TBO’s; de Vereniging
Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen) door op basis van de (toen nog steeds
geldende) PNB-rcgeling aankoopsubsidies te verstrekken en door natuurgronden aan de TBOs
(door) te leveren om niet of’ onder de marktprijs. Onze brief bevatte het verzoek, en voor zover no
dig de sommatie, om een moratorium af te kondigen op de genoemde PNB-subsidies en
(door)leveringen. Aan dit verzoek heet’t uw voorganger, na enig aandringen, gehoor gegeven bij
brieven van 21 november 2011 (bijlage 2) en 28 december 2011 (bijlage 3).

Onze brief van 2 september 2011 besloot met een aansprakelijkstelling en een stuiting, die hierbij
herhaald worden, in verband met de schade die de leden van de VGG hebben geleden door de aan
de TBO’s over vele jaren verstrekte staatssteun. Aangegeven werd dat deze schade nader geconcre
tiseerd zou kunnen worden in het kader van de behandeling van de klacht die de VGG op 23 de
cember 2008 bij de Europese Commissie indiende. Op deze klacht heeft de Europese Commissie op
9 september 2015 besloten, welke beschikking op 14 december 2015 aan de VGG is medegedeeld
(bijlage 4). Zoals verwacht heeft de Commissie de genoemde staatssteun onrechtmatig geoordeeld,
omdat deze niet was aangemeld. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie de steun alsnog ver
enigbaar verklaard met de interne markt.

Tegen de beschikking van 9 september 2015 heeft de VGG beroep ingesteld bij het Gerecht van de
Europese Unie. Slaagt dit beroep, dan zal alle staatssteun van de TBOs teruggevorderd moeten
worden. In alle gevallen echter, zal van de TBO’s rente moeten worden teruggevorderd over de
verleende steun gedurende de periode van onrechtmatigheid.

Dit is beslist in de uitspraak van het Hof van Justitie van de RU van 12 februari 2009. C-19906. inzake

CELF/SIDE. De ratio achter de plicht rente terug te vorderen is dat concurrenten (...) nadelige gevolgen van

Slibbe NV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34195700 Alle diensten worden verricht op basis van oon overeenlromst van opdracht mei
Stibbe NV die urtslvitend door Nederlands recht wordt beheerst De algemene voorwaarden vart Stibbe NV. zijn van toepassing art bevatten een t,eparlung van
aansprakelijkheid Deze algemene voorwaarden zijn bescthkbear op oerzoek en via wvw slibbe com/gererisconditions
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de nationale rechterlijke instanties, P.R. 9 april 2009, C-85/I, § 37 cv, De periode waarover rente gevorderd

moet worden loopt vanaf de datum waarop de onrechtmatige steun aan de begunstigde Ier beschikking werd ge

steld tot op de dag van de datum van de Commissiebeslissing. De rente wordt berekend over de nominale steun.

De Staat heeft geen beroep ingesteld tegen de beschikking van 9 september 2015, zodat deze be
schikking voor u een definitief karakter heeft. De VGG neemt aan dat u uw Europese verplichtin
gen serieus neemt en zult overgaan tot invordering van rente over de door de Staat aan de TBO’s
verleende staatssteun. Ook verwacht de VGG dat u zult bevorderen dat de decentrale overheden
rente zullen invorderen over de door hen aan de TBO’s verleende staatssteun. Tot slot verwacht de
VGG van u dat u het nodige zult doen om deze rentevorderingen succesvol te doen zijn, waaronder
het (doen) stuiten van verjaringstermijnen voor het geval de TBO’s een beroep zouden willen doen
op verjaring.

Wij verzoeken u binnen t-wee weken na heden te bevestigen dat u inderdaad invulling zult geven
aan uw Europeesrcchtelijke verplichtingen op de wijze als hiervoor omschreven. Vervolgens kan
worden bezien tot welke concrete stappen met bijbehorende planning dit moet leiden. Mocht u me
nen anders te kunnen handelen binnen de Europeesrechtelijke kaders, dan verneemt de VGG graag
uw gemotiveerde standpunt ter zake, waarbij zij zich het recht voorbehoudt dit standpunt aan de na
tionale rechter voor te leggen. Dit laat onverlet dat het bestuur van de VGG open staat voor een per
soonlijk overleg met u over een minnelijke regeling op basis van het u bekende position paper (bij
lage 5).

Uit de vaststelling van de Europese Commissie dat sprake is geweest van onrechtmatige staatssteun
volgt eveneens dat de kosten die de VGG heeft gemaakt op grond van artikel 6:96 lid 2 BW voor
vergoeding in aanmerking komen. U ontvangt op korte termijn de gespecificeerde vordering van de
VGG, vergezeld van een sommatie tot betaling.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons de goede ontvangst van deze brief bevestigt.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann A.A. al Kitatib

Bijlagen: 5
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Onze rel.

CKJAaK 1023079-17474181
DaIun

8maart2016

Minnelijk overleg naar aanleiding van de sommatiebriefd.d. 29 februari 2016

Excellentie,

Onze sommatiebrief aan u d.d. 29 februari 2016 vermeldt dat het bestuur van de VGG open staat
voor een persoonlijk overleg met u over een minnelijke regeling op basis van het u bekende posi
tion paper. Naar aanleiding hiervan heeft de heer S. Schaap, u bekend, contact opgenomen met een
bestuurslid van de VGG. De heer Schaap stelde voor om, samen met de heer C. Verdaas, u even
eens bekend, in overleg te treden met de VGG. Voor een persoonlijk overleg zou u in eerste instan
tie niet beschikbaar zijn.

De VGG betreurt het dat u in deze toch niet onaanzienlijke kwestie nu niet bereid of in staat bent
tijd Vrij te maken voor een persoonlijk onderhoud. Al eerder namelijk coördineerden de heren Ver
daas en Schaap gesprekken met de VGG. De focus van die gesprekken lag echter al snel niet meer
op het vinden van een finale, juridisch bindende oplossing voor de onrechtmatige staatssteun aan de
TBO’s, maar op het bevorderen van bestuurlijke samenwerking tussen de TBO’s enerzijds en de
particuliere grondbezitters anderzijds. Dat onderwerp hoort echter thuis in het reguliere overleg tus
sen de TBO’s en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De VGG richt zich krachtens haar
doelstellingen op juridische geljkberechtiging, verwoord in het genoemde position paper.

Het bestuur van de VGG wil overleg met de heren Schaap en Verdaas niet op voorhand uitsluiten,
ervan uitgaande dat bij dat overleg ook de DG Agro & Natuur of de directeur Natuurbeheer & Bio-
diversiteit aanwezig zal zijn. Tegelijkertijd wil het bestuur voorkomen (opnieuw) veel tijd en ener
gie te steken in een traject met onvoldoende perspectief. In dat licht is overleg alleen zinvol als uw
afvaardiging over voldoende mandaat beschikt om binnen afzienbare tijd namens de Staat juridisch
bindende afspraken te maken met de VGG over de in het position paper genoemde onderwerpen.
Gelet op deze inzet, zal het bestuur zich in het overleg laten bijstaan door haar juridisch adviseurs.
De VGG verzoekt u derhalve om schriftelijk te laten weten of u met haar in overleg wil treden over
een minnelijke regeling op basis van het position paper, of u daarvoor persoonlijk beschikbaar bent
en zo niet, of uw afvaardiging voldoende mandaat zal hebben als hiervoor omschreven.

Hoogachtend,

/
- .J. ortmann A.A. al Khatib

Slibbe N.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophendet onder nummer 34198700 Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met
Stibbe N.V. die uitsluitend door Nederlands recht wordt beheerst. De algemene voorwaarden van Stibbe NV. Zij1 van tOepassing en bevatten een beperking van
aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn beschkbaar op verzoek en via www slibbe comlgeneraiconditions
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> Retouradres Prins Clauslaan 8 Den Haag

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Stibbe
De heer mr. C.NJ. Kortmann
Postbus 75640
1070 AP A1STERDAM

Datum
Betreft Reactie op brief d.d. 18 oktober 2011

Geachte heer Kortmann,

Bij brief van 18 oktober ji. heeft u namens uw cliënte, te weten de Vereniging van

Gelijkberechting Grondbezitters, het verzoek van 2 september jI., aangaande een

moratorium op de verstrekking van aankoopsubsidies, herhaald. Zoals

aangekondigd in mijn brief van 22 septemberjl. (kenmerk 231553) reageer ik

hierbij inhoudelijk op beide brieven.

De huidige Regeling subsidies terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

zal niet worden opengesteld in 2012.

lek

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

II IIllI III II 11111111 INt UII III lUI III

Prins Ciauslaan 8

Den Haag

www.rijksoverhed nijeien,

Contactpersoon

Saskia van Hollen

juridisch bele,ds,nedewe,ke,

T 070 378 60 77

se a . van, holte n@rn in nv ,fl1

Onze referentle

239295
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Stibbe
De heer mr. C.N.J. Kortmann
Postbus 75640
1070 AP AMSTERDAM

Datum 28DEC. 2011
Betreft Reactie op brief d.d. 14 november 2011

Geachte heer Kortmann,

Bij brief van 14 november 2011, heeft u namens uw cliënten, te weten de Vereni
ging voor Gelijkberechting Grondbezitters, het verzoek van 2 september en 18
oktober ji., aangaande een moratorium op de verstrekking van aankoopsubsidies,
herhaald. Bij brief van 21 november ji. is door mij inhoudelijk gereageerd op uw
eerdere brieven (nr. 239295).

In uw brief van 14 november jI. verzoekt u tevens om doorlevering door de Staat
en door aan de Staat gelieerde rechtspersonen van gronden “om niet” of onder de
marktprijs aan Terreinbehereride Natuurbesch ermi ngsorganisaties te beëindigen.
Derg elijke doorlevering van gronden aan Terrei nbeherende Natuu rbeschermirigs
organisaties door het Rijk, of door het Bureau Beheer Landbouwgronden of
Staatsbosbeheer in opdracht van het Rijk, zal niet plaatsvinden.

Ik ga ervan uit dat hiermee ook uw nadere brief van 30 novemberjl. is beant
woord en dat een kort geding van uw cliënten tegen de Staat gezien het boven
staande zonder belang is.

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

IhIII 1I B h ll 1 UIll

Prins Clausiaan 8
2595 AJ Den Haag
Postbus 20401
2500 EI( DEN HAAG
www.rijksoverheId.n/eIeni

Contactpersoon
Saskia van Hoiten
juridisch beleidsmedewerker

T 070 378 60 77
se.avanholten@minlnv.nl

Onze referentie
246434
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Stibbe
T.a.v. de heer T. Kortmann
Postbus 75640
1070 AP AMSTERDAM

- 4 JULI 2016
Datum
Betreft Uw sommatiebrief d.d. 29 februari 2016 en uw brief d.d. 8 maart 2016

Geachte heer Kortmann,

Bij brief van 29 februari 2016 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters de staatssecretaris van Economische Zaken gesommeerd tot
terugvordering van rente over subsidie die op grond van de PNB-regeling is
verleend aan terreinbeherende organisaties (“TBO’s”).

Ik heb bij brief van 9 maart 2015 (DGAN-PDJNG/16036348) aangegeven dat ik
niet binnen de door u gestelde termijn van twee weken hierop kon reageren,
onder meer vanwege de benodigde afstemming met de andere betrokken
overheden. Deze afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met deze brief reageer ik, met excuses voor de vertraging in de beantwoording,
op uw sommatie en uw uitnodiging om in overleg te treden over een minnelijke
regeling.

U stelt dat uit het besluit van de Europese Commissie van 2 september 2015 volgt
“dat de Commissie de genoemde staatssteun onrechtmatig heeft geoordeeld”.
Echter is niet gepreciseerd aan welke steun u refereert. U noemt in dit verband
“de schade die de leden van de VGG hebben geleden door de aan de TBO’s over
vele jaren verstrekte staatssteun”. Onduidelijk is welke schade wordt bedoeld, als
ook waarom het terugvorderen van rente enige compensatie kan bieden voor de
kennelijk geleden schade.

Voorts stelt u in uw sommatiebrief dat “in alle gevallen van de TBO’s rente moet
worden teruggevorderd over de verleende steun gedurende de periode van
onrechtmatigheid”. U beroept zich hierbij op het CELE / SIDE arrest van 12
februari 2009, C-199/06, maar geeft daarbij niet aan welke gevolgen het beroep
op dit arrest zou hebben voor onderhavige situatie. Ik merk op dat er noch een
besluit van de Europese Commissie noch een uitspraak van een nationale rechter
ligt waaruit een dergelijke plicht tot terugvordering van rente zou kunnen volgen.

Zowel uw cliënte als de Vereniging Natuurmonumenten heeft beroep ingesteld bij
het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de beschikking van de Commissie van 2
september 2015. Dit brengt met zich dat deze beschikking nog niet onherroepelijk
is.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentiticatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheld.nh/ez

Behandeld door
mr R. Nakken

T 070 379 6128
F 070 378 6127
r.nakken@minez.nI

Ons kenmerk
WJZ/ 16089211

Uw kenmerk
GK/AaK 1023079-17453578
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Drecte Wetgeving en
Juridische Zaken

Gelet op het voorgaande zal ik na een definitieve uitspraak van de rechter over
de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie een beslissing nemen
over het al dan niet vorderen van rente van de TBO’s.

Gezien het voorgaande zie ik vooralsnog geen aanleiding om tot terugvordering
van rente over te gaan.

In uw brief van 8 maart jl. (kenmerk GK/AaK 1023079-17474181) nodigt u mij
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters uit om in overleg te
treden over een minnelijke regeling op basis van het eerder door de betreffende
vereniging aan mij gezonden position paper. Ik zie in de bedoelde position paper
geformuleerde randvoorwaarden onvoldoende aanknopingspunten om tot een
minnelijke regeling te komen. Een overleg zou op dit moment dan ook geen
toegevoegde waarde hebben.

Tot slot heeft u bij brief van 11 mei 2016 (kenmerk CK/Aak 1023079-17735287)
een klacht ingediend. Hiervoor zal de klachtafhandelingsprocedure
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

Ons kenmerk
WJZ/ 16089211

Hoogachtend,
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Stibbe Amsterdam Brussels Dubai London Luxembourg New York

AANTEKENEN mr. CNJ. Kortmann

Aan de hooggeachte mevrouw Drs. CJ. Schouten
CIO

Khatib

Minister van Landbouw, Natuur en
Voedseikwal iteit Advocaten en notarissen

Postbus 20401 Strawinskylaan 20131
Postbus 75640

2500 EK DEN HAAG 1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31205460412
F +31205460710

tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref

CKJAaK 1023079-23963006
Datum

5 februari 2021

Rappel: Onrechtmatige staatssteun aan TBO’s — terugvordenng van rente

Excellentie,

Bij brief d.d. 11januari 2021 (CKIAaK 1023079-23855896, bijgevoegd) hebben wij u namens de
Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (“VGG”) geschreven over de verlening van
onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s en de terugvordering van de rente daarover. In deze brief
hebben wij u gevraagd binnen twee weken de ontvangst daarvan te bevestigen. Tevens hebben wij
aangegeven een inhoudelijke reactie op de brief binnen vier weken te verwachten.

De twee weken om ons de goede ontvangst van de brief te bevestigen zijn inmiddels ruimschoots
verstreken. De termijn van vier weken voor de inhoudelijke reactie verstrijkt a.s. maandag 8
februari. Wij veronderstellen u bekend met de normen van de Nationale Ombudsman over de
behoorlijke omgang met burgers, daaronder begrepen de regel dat de ontvangst van een brief
onverwijld wordt bevestigd en daarin een redelijke termijn voor een inhoudelijke reactie wordt
genoemd. Wij gaan er vanuit dat u deze normen serieus neemt en vertrouwen erop — zeker na deze
rappeibrief— per omgaande van u te vernemen.

Indien wij volgende week dinsdag 9 februari 2021 de voorgeschreven ontvangstbevestiging niet
hebben ontvangen, achten wij ons vrij namens de VGG een klacht indienen op grond van hoofdstuk
9 Awb. Wij vertrouwen er echter op dat uw ministerie het niet zo ver laat komen.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann A.A. al Khatib

Bijlage: 1

Stibbe N V. a geregistreerd bij de gamer van Koopheridel onder nianmer 34198700 AJIe diensten worden vemdit op basis van een overeenkomst van opdracht met
Stibbe N V. die udstuiterid door Nedertends recht wordt beheerst De atgemane voorwawden van Stibbe NV zijn van toepassing en bevatten een beperking van
aansprakelijkheid Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op verzoek en via www.stibba coiriigenieratcondikons
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AANTEKENEN mr. C.NJ. Kortmann

Aan de hooggeachte mevrouw Drs. Ci. Schouten Khatib

Minister van Landbouw, Natuur en
Voedseikwaliteit Advocaten en notarissen

Postbus 20401 Stm%1nsklIaen 2001
Postbus 75640

2500 EK DEN HAAG 1070 AP Amsterdam
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T +31205460412
F +31205460710
tijn.kortmann@stlbbe.com
w.stibbe,com

Oiue rel

CKIAaK 1023079-23855896
Datn

11 januari 2021

Onrechtmatige staatssteun aan TBO’s — terugvordering van rente

Excellentie,

Deze brief betreft het zogeheten gelijkberechtigingsdossier, waarover u op 15 oktober 2020 Kamer
vragen beantwoordde,’ naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van 3 septemberjl.
(de “Einduitspraak”).2 Hiermee heeft de hoogste rechter gesproken in dit al lang slepende dossier
en is het beroep van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) tegen de beschikking
van de Europese Commissie van 2 september 2015 definitief gegrond verklaard. Destijds heeft uw
voorganger aangegeven tot besluitvorming in dit dossier over te gaan nadat deze definitieve uit
spraak zou zijn gedaan. Dat is nu het geval. Het moment is aangebroken om te besluiten tot (a) de
terugvordering van de zogeheten onrechtmatigheidsrente van de Terreinbeherende Organisaties3
(TBO’s) en (b) het treffen van maatregelen om terugvordering van de integrale, onrechtmatig ver
leende staatssteun voor te bereiden en te waarborgen.

Uw antwoord op de Kamervragen wekt de indruk dat u, anders dan uw voorganger schreef, op
nieuw wenst af te wachten, nu tot de Europese Commissie na afronding van de formele onder
zoeksprocedure een nieuw besluit heeft genomen. Als dat inderdaad uw bedoeling is, schendt de
Nederlandse Staat niet alleen de beginselen van trouw en loyaliteit aan de Europese Unie, zoals die
voor het herstellen van onrechtmatige staatssteun in diverse arresten van het Hof van de Europese
Unie zijn uitgewerkt, maar kiest u ook voor een handelwijze die tot zeer schadelijke gevolgen kan
leiden voor het natuurbeheer in ons land. Dat is niet wat de VGG wenst, maar waar volhardende
passiviteit van uw zijde uiteindelijk wel toe zal leiden. Dat licht de VOO in deze brief graag toe.

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020—2021, nr. 487, Uw antwoorden zijn bij brief

met kenmerk DON VLG /20242616 aan de Tweede Kamer doorgeleid.

2 HvJ EIJ 3 september 2020, C-8l7/18 P (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land ea./Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a).

Dat zijn als bekend: de Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen.
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Voorgeschiedenis, stuitingen.

De VOO heeft uw voorganger reeds in de brieven van 2 september 2011 (bijlage 1), 29 februari
2016 (bijlage 2) en 8 maart 2016 (bijlage 3) geïnformeerd over dit dossier. in de eerste brief is toe
gelicht dat de (toen nog geldende) PNB-regeling onrechtmatige staatssteun vormde, evenals het
doorleveren aan TBO’s van gronden om niet of onder de marktwaarde. Dit volgde uit de beschik
king van de Europese Commissie van 13juli 2011 (tot goedkeuring van de modelsubsidieregeling
voor grondverwerving ten behoeve van de Ecologische 1-Ioofdstructuur) waarin de TBO’s als on
dernemingen zijn aangemerkt. Uit die beschikking volgde al dat de TBO’s onder het Europese
staatssteunrecht vallen en dat de zogeheten standstili-verplichting van artikel 108 VWEU van toe
passing is op de aan hen verstrekte staatssteun. Noch de PNB-regeling noch de voornoemde grond-
transacties waren conform deze verplichting vooraf aangemeld bij en goedgekeurd door de Europe
se Commissie. Onze brief bevatte dan ook het verzoek, en voor zover nodig de sommatie, om een
moratorium af te kondigen op de PNB-subsidies en de (door)leveringen. Aan dit verzoek heeft uw
voorganger, na enig aandringen, gehoor gegeven bij brieven van 21 november 2011 (bijlage 4) en
28 december 2011 (bijlage 5).

De brieven uit 2011 en 2016 bevatten tevens aansprakelijkstellingen en stuitingen in verband met
de schade die de leden van de VOO hebben geleden door de aan de TBO’s over vele jaren verstrek
te staatssteun. Daarnaast bevatten de brieven een aansprakelijkstelling en stuiting in verband met de
schade die de VGG zelf heeft geleden, waaronder schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Met
deze brief worden deze aansprakelijkstellingen herhaald en de lopende verjaringen gestuit.

Bij brieven d.d. 29 februari 2016 en 8 maart 2016 is uw voorganger gesommeerd om — kort samen
gevat — over te gaan tot terugvordering van de zogeheten onrechtmatigheidsrente over onrechtmatig
(in strijd met de standstill-verplichting verleende) staatssteun aan de TBO’s. Bij besluit d.d. 9 sep
tember 2015 had de Europese Commissie namelijk, zoals verwacht, bevestigd dat de PNB
subsidies en de doorleveringen van de gronden onrechtmatig zijn vanwege schending van de stand
stili-verplichting. De terugvordering van de onrechtmatigheidsrente is — zo volgt uit vaste recht
spraak — in een dergelijk geval verplicht, ongeacht of de Europese Commissie de staatssteun zelf
achteraf goedkeurt. De goedkeuring met terugwerkende kracht in het Commissiebesluit is voor de
terugvordering van de onrechtmatigheidsrente dus niet relevant.

Uw voorganger hield bij brief d.d. 4juli 2016 (bijlage 6) de boot af met het — ook toen al moeilijk
verdedigbare — argument dat er geen besluit van de Europese Commissie of een uitspraak van de
rechter voorlag waaruit een plicht tot terugvordering van onrechtmatigheidsrente volgde. Dat argu
ment leidde uw voorganger tot de mededeling waaraan wij al refereerden, dat hij na de definitieve
uitspraak van de rechter over het Commissiebesluit van 2 september 2015 een beslissing zou ne
men.

Het Hofarrest van 3 september 2020...

De Einduitspraak is de definitieve uitspraak als bedoeld door uw voorganger. Zowel die uitspraak
als het standpunt van de Europese Commissie in die beroepsprocedure vormen een bevestiging van

de standpunten van de VOO die waren neergelegd in de genoemde brieven uit 2011 en 2016. De

EC 9 sepember 2015, SA.27301 (2015/NN).
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Europese Commissie herhaalde in die procedure dat de TBO’s ondernemingen zijn.5 Die vaststel
ling is, zo geeft de Europese Commissie aan, gebaseerd op rechtspraak van de Europese rechter
over “een mei de PNB-regeling vergelijkbare sieunregeling”. Het Hof van Justitie heeft op zijn
beurt, net als het Gerecht van de Europese Unie, vastgesteld dat een concurrentieverhouding bestaat
tussen (de leden van) de VOO en de TBO’s, welke verhouding niet zou kunnen bestaan als de
TBO’s geen onderneming waren.7 Het Hof heeft bovendien het Commissiebesluit vernietigd van
wege de goedkeuring met terugwerkende kracht van de staatssteun.

Het is aan de Europese Commissie om opnieuw te onderzoeken of de staatssteun goedgekeurd (ver
enigbaar verklaard) kan worden. De VGG ziet in de uitspraken van het Gerecht en het Hof sterke
aanwijzingen dat de Europese Commissie de aan de TBO’s verleende staatssteun niet verenigbaar
zal verklaren (op de gevolgen daarvan kom ik zo dadelijk terug), maar zelfs als de Europese Com
missie de staatssteun opnieuw verenigbaar zou verklaren, is Nederland gehouden de schending van
de standstill-verplichting te herstellen.

• . .dwingt tot het actief tonen van Unietrouw...

Het komende onderzoek van de Europese Commissie staat los van de terugvordering van de on
rechtmatigheidsrente door de schending van de standstill-verplichting. Die terugvordering dient on
verwijid plaats te vinden om loyaal uitvoering te geven aan het staatssteunrecht. De Nederlandse
overheid moet immers op eigen initiatief de standstill-verplichting van artikel 108 lid 3 VWEU na
leven, ook als het gaat om de terugvordering van de rente.8 Een bevel van de rechter daartoe hoeft
en mag ook niet worden afgewacht, omdat het beginsel van Unietrouw geldt voor alle staatsorga
nen.9

In uw recente antwoord op de Kamervragen stelde u hierover het volgende:

Een renleclaim kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van staatssteun. Ofecn renteclaim in dezen mogelijk is hangt derhalve

af van de uitkomst van dc formele onderzocksproccdurc en de opnieuw te beantwoorden vraag of er sprake is van staalssteun. Of

een renleclaim ook mogelijk ia in hel geval de Europese Commissie niet aangemelde staatssteun wel vcrenigbaa,r met de interne

markt heeft verklaard op grond van artikel 106, lid 2, VWEU is nog niet duidelijk. De verwachling is dat de nog lopende Viasat

Broadcasling UK zaak bij de Unierechter hierover duidclijldieid kan bieden. Om welk geldbedrag aan rente het hier zou gaan is

onbekend.

De eerste twee zinnen berusten op de misvatting dat de Europese Commissie nog moet vaststellen
of sprake is van staatssteun. De Commissie heeft dat immers al diverse malen vastgesteld, zoals in
2011 bij de hiervoor vermelde goedkeuring van de modelsubsidieregeling en in 2015 bij de beslis
sing op de klacht van de VOO. De Commissie heeft dat standpunt ook na 2015 consequent gehand

$ Zie ook de Einduitspraak, par. 18.

6 GvEU 12 september 2013, T-347/09 (Duitsland/Commissie).

Einduitspraak, par. 4l-53,

HvJ EU 5 maart 2019, C-349/17 (Eesti Pagar AS t. Ettevtluse Arendamise Sihtasutus e.a.).

Zo oordeelde het HvJEU 4 december 2018, ECLI:EU:C:20 18:979, r.o. 39: “dat krachtens het begin
sel van voorrang van het Unierecht niet alleen rechterlijke instanties, maar ook alle overheidsorga
nen volledige werking moeten verlenen aan het Unierecht.”
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haafd in de procedures bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bovendien
volgt, zoals al aangegeven, uit de uitspraken van de Europese rechters dat sprake is van onrechtma
tige (want niet aangemelde) staatssteun, alleen al omdat zij anders over het gebrekkige onderzoek
van de Europese Commissie naar de verenigbaarheid van die staatssteun geen oordeel hadden hoe
ven geven. In de vervolgens door u aangehaalde zaak Viasat Broadcasting UK is inmiddels arrest
gewezen.’° In die zaak heeft het Hof bevestigd, voor zover daar nog enige twijfel over kon bestaan,
dat onrechtmatigheidsrente teruggevorderd dient te worden, zelfs als de Europese Commissie de
st.aatssteun aan de TBO’s alsnog goedkeurt. Er resteert dus ook in het licht van uw eigen antwoord
op de Kamervragen geen argument meer dat langer stilzitten zou rechtvaardigen.

De regel dat overheden de standstill-verplichting proactief moeten naleven is inmiddels overigens
ook vervat in artikel 7 van de Wet terugvordering staatssteun. Dit artikel is ingevoerd vanuit de ge
dachte dat een overheid verplicht is om schendingen van de standstill-verplichting zelf te corrigeren
als ontwikkelingen in de jurisprudentie en de beschikkingenpraktijk daartoe aanleiding geven.
Daarom staat in dit artikel dat een overheid gehouden is om een met de standstill-verplichting strij
dige beschikking te wijzigen. Zij moet en mag dus niet wachten op een beslissing van de nationale
rechter of de Europese Commissie.

door het zetten van concrete stappen...

Het is bij deze stand van zaken niet houdbaar om terugvordering van de onrechtrnatigheidsrente
nog langer uit te stellen, mede gelet op het belang om de schade van de VGG als concurrent van de
TBO’s te beperken.

De VGG verzoekt u derhalve om:

1. de onrechtmatigheidsrente over de verleende staatssteun in de periode vanaf 1993 tot en
met heden terug te vorderen van de TBO’s, voor zover de staatssteun door de centrale
overheid is verleend;”

2. voor zover de staatssteun door decentrale overheden is verleend, te bevorderen dat deze de
onrechtmatigheidsrente zullen invorderen over de door hen aan de TBO’s verleende staats
steun;

3. voor zover nodig maatregelen te nemen om de rentevorderingen succesvol te doen zijn,
waaronder het (doen) stuiten van verjaringstermijnen, voor het geval de TBO’s een beroep
zouden willen doen op verjaring;

4. voorbereidingen te treffen om de integrale staatssteun terug te vorderen zodra de Europese
Commissie deze onverenigbaar verklaart, zoals inventariseren hoeveel staatssteun is ver
strekt aan de TBO’s in de betreffende periode’2 en waarvoor deze staatssteun door de
TBO’s is gebruikt.

‘° HvJ EU 24november2020, C-445/19 (Viasat Broadcasting UK Ltd t. TV2/Danmark AlS).

EC 9 september 2015, SA.27301 (2OISINN), alinea (IS). Met dien verstande dat ook de levering
van gronden om niet of onder de marktwaarde in die periode meegenomen dient te worden.

2 Uw antwoord aan de Kamer, dat dit na ruim 20 jaar niet meer mogelijk zou zijn, komt de VOO on

ST\A3003833896 1 (4)



Stibbe
Voor zover rechtens vereist dient u dit verzoek tevens als een sommatie te beschouwen.

Wij verzoeken u binnen vier weken na heden te bevestigen dat u inderdaad invulling zult geven aan
uw Europeesrechtelijke verplichtingen op de wijze als zojuist omschreven. Vervolgens kan worden
bezien tot welke concrete stappen met bijbehorende planning dit moet leiden. Mocht u menen an
ders te kunnen handelen binnen de Europeesrechtelijke kaders, dan verneemt de VGG graag en
eveneens binnen vier weken na heden — uw serieus gemotiveerde en met erkende rechtsbronnen
onderbouwde standpunt ter zake, waarbij zij zich het recht voorbehoudt dit standpunt aan de natio
nale rechter voor te leggen.

1-let voorgaande laat onverlet dat het bestuur van de VGG nog immer open staat voor een persoon
lijk overleg met u over een minnelijke regeling.

.om erger te voorkomen.

Deze brief bevat nog geen verzoek om handhaving op grond van artikel 7 Wet terugvordering
staatssteun, de Wet Nerpe of een andere nationale regeling. Het is primair aan u om te bepalen hoe
(op basis van welke juridische instrumenten) u uitvoering geeft aan de sommatie vervat in deze
brief. Wel willen wij, tot besluit van deze brief, toelichten waarom volhardende passiviteit van uw
kant tot buitengewoon schadelijke uitkomsten kan leiden, die ook de VGG als ultimum remedium
beschouwt.

Zou u, zoals uw antwoord op de Kamervragen doet vermoeden, inderdaad afwachten totdat de Eu
ropese Commissie een besluit heeft genomen na afronding van de formele onderzoeksprccedure,
dan zult u er rekening mee moeten houden dat de Commissie de vanaf 1993 verleende staatssteun
onverenigbaar verklaart en Nederland op grond van artikel 16 van de Procedureverordening” op-
draagt om de verleende staatssteun met rente terug te vorderen. Het zal dan gaan om zeer hoge be
dragen met desastreuze gevolgen voor de TBO’s. Zelfs is het - op grond van artikel 13 van de Pro
cedureverordening - mogelijk dat de Commissie al véôr afronding van de onderzoeksprocedure
voorlopige terugvordering beveelt. Als er eenmaal een terugvorderingsbesluit van de Commissie
ligt, moet gevreesd worden dat de betrokken partijen op nationaal niveau (overheden, TBO’s en
VGG) hun controle over het proces verliezen. Dat is nu nog niet het geval. Nu bestaat nog de moge
lijkheid voor partijen om in overleg te treden en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, Een op
lossing die enerzijds herstel biedt voor het onrecht dat in het verleden is toegebracht en anderzijds
ruimte biedt aan natuurherstel en natuurbeheer door zowel TBO’s als andere particuliere grondbe
zitters in Nederland. De VGG heeft dat overleg steeds voorgestaan, maar stuit tot nu toe op een
muur van onwil.

geloofwaardig voor, alleen al omdat een dergelijke schending van de administratieplicht hangende
een staatssteunklacht op zichzelf al een schending van Unierecht zou opleveren.

‘ VERORDENING (EU) 2015/1589 VAN DE RAAD van 13juli 2015 tot vaststelling van nadere be
palingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europe
se Unie.
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Afronding

De afgelopen jaren hebbende overheden en de TBO’s elkaar de hand boven het hoofd gehouden en
de VOG feitelijk geen andere keus gegeven dan de strijd voor geljkberechtiging juridisch te voe
ren. Bij blijvende passiviteit van uw kant zal dat — helaas — zo blijven. In deze brief hebben wij dat
toegelicht.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons de goede ontvangst van deze brief binnen twee weken na
heden bevestigt.

C.N.J. Kortmann

Bijlagen: 6

A.A. al Khatib

S11.ASO2855596 1 (6)



Bijlage 1



St i bbe

Aangetekend. mei bericht san vanpst mr C N J Korlmann
advocaatAan de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie Adsocaten en notarissen

Postbus 20401 Sirawinskylaan 2001

500 EK Den Haaai POSUiUS 75640
1070 AP Amsterdam

Nederland
T .31205460412

Tevens per fax: 070 —378 61 27 F +31 2054607 10
tijnkortmannsiibbe corn
www stibbe corn

0.2e Ir!
CK)AB 1023079-11883830
Uw rel
15582
Dalwrr

2 september 2011

Sommatiebrief: moratoriurn verstrekking aankoopsubsidies en doorlevering gronden
aan TilO’s

Excellentie,

Bij brief van 18 mei 2009 schreven wij uw voorganger, minister Verburg van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens onze cliënte de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (de VGG) over de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gron
den om niet of onder de markiprijs door uw Provincie aan de zogenaamde Terreinbeherende Orga
nisaties (TBOs; dat zijn de Vereniging Natuunuonumenten en de twaalf provinciale Landschap
pen), in onze brief informeerden wij de Minister erover dat deze begunstigirig van de TBOs valt
aan te merken als staatssteun, welke staatssteun ten onrechte niet is aangemeld bij, en dus ook niet
is goedgekeurd door, de Europese Commissie. Verschillende partijen hebben over deze onrechtma
tige staatssteunverlening op 23 december 2008 een klacht ingediend bij de Europese Commissie,
welke klacht wordt ondersteund door de VGG en thans nog in behandeling is.

In onze brief van 8 mei 2009 verzochten wij de minister om de onrechtmatige steunverlening aan

de TBOs per direct op te schorten. De minister schreef in reactie daarop bij brief van 1juli 2009
dat zij geen reden zag om dit verzoek in te willigen. Hieraan legde dc minister in het bijzonder ten
grondslag dat noch de betreffende subsidieregeling (ook wel genaamd ‘PNBregeling), noch de
doorlevering van (natuur)gronden, staatssteun zou zijn in de zin van (destijds) artikel 87 lid 1 EG-
Verdrag (thans: artikel 107 lid 1 VWEIJ).

In dit kader brengen wij graag het volgende bij u onder de aandacht.

Bij brief van 9 juli 2010 heeft cle Nederlandse Staat bij de Europese Commissie ter goedkeuring
aangemeld een nieuwe subsidieregeling voor de aankoop van (natuur)gronden ter vervanging van
de PNB-regeling. Bij beschikking van 13juli 2011 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring

aan deze regeling verleend (hierbij bijgevoegd als bijlage). Van belang is dat uit deze beschikking

00 pak!k word! gowerd dom Srbbe NV (or9escNaveo er het hwrdaiarogm*er eer, de Oerrrnr van vosr1arvts ouds, nunsher 4i9B7OO) 0. eQe,raerre voea’weu
dorr ver, SIhe NV zon van oopaeeau en bonaire. ee,, aamprob&khetdboperiraeg De eamerre vverwalrdal nn gadopenearat ee rOJ5be,rk 0 Ojnelerdan,
en worden op om-zoek koewOce ve,5kI Z’ 0» .ver’o 5 oorden op an,-.o ehbO. mm

ST’AsO!r redopro 1

jf’
Siibbe ii samenwerkng inkt

î Hemert Smth cii Gessa Ljiz

ra



St i bb e

waarvan u naar wij aannemen reeds kennis heeft genomen, onomstotelijk blijkt dat uw standpunt,
dat geen sprake zou zijn van staatssteun, onjuist is. De Commissie is namelijk van oordeel dat:

(1) Nederlandse natuurbeheerders die voor de aankoopsubsidie in aanmerking komen waar
onder dus ook vallen de T8Os — ondernemingen zijn in de zin van artikel 107 lid 1 Ver
drag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) en dus onder het staatssteun
toezicht vallen;

(2) de begunstigden van de aankoopsubsidie vanuit staaismiddelen een economisch voordeel
krijgen verleend;

(3) niet aan de zogenaamde Altmnark-criteria is voldaan;

(4) er sprake is van selectiviteit aangezien alleen bepaalde partijen van de maatregel profiteren
en

() niet valt uit te sluiten dat de aankoopsubsidie het handelsverkeer binnen de EU ongunstig
verstoort.

Op grond hiervan heeft de Commissie geoordeeld dat de aangemelde maatregel (te weten: de ver
strekking van aankoopsubsidies) staatssteun vormt als bedoeld in de artikelen 107 VWEU. Onmis
kenbaar is dat dit evenzeer geldt voor de steunmaatregelen waarop onze sommatie betrekking had.
Dit betreft immers net als dc door de Commissie beoordeelde maatregel, de verlening van steun
voor de verwerving van (natuur)gronden aan een beperkte groep partijen (de TBOs), hetzij in gel
delijke vorm dan wel in natura. Nu deze steun nimmer is gemeld bij de Europese Commissie noch
is goedgekeurd, betekent dit dat de Staat bij de verstrekking van die steun in het verleden onrecht
matig heeft gehandeld en dit thans — zolang de huidige PNB-regeling nog niet is vervangen door de
nieuwe aankoopsubsidieregeling en nog steeds gronden worden doorgeleverd aan de TBO’s nog
steeds doet.

Moeilijk voorstelbaar is dat de Staat (uw ministerie) ondanks de Commissiebeschikking ook de
komende periode nog zal doorgaan met het verstrekken van aankoopsubsidies onder de huidige
PNB-regeling en de doorlevering van gronden aan de TBOs. Op basis van de beschikking staat
immers vast dat dit staatssteun betreft die ten onrechte niet is gemeld bij de Commissie, Zou uw
ministerie desondanks de verlening van steun aan de TBOs continueren dan zou u daarmee dus
willens en wetens in strijd handelen met het staatssteunrecht en het risico accepteren dat deze steun
op een later moment weer moet worden teruggevorderd. Dat levert niet alleen een onrechtmatige
daad op maar tevens een daad van onbehoorlijk bestuur.

De VOO verwacht daarom van u dat u gelet op de Commissiebeschikking zult besluiten om per di
rect een inoratorium af te kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige
subsidieregeling en de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOs, In
dien u daartoe niet bereid bent, kunt u deze brief beschouwen als een sommatie tot het afkondigen
van een dergelijk moratorium. Mocht u niet voldoen aan deze sommatie dan achten de VOO en
haar leden zich vrij om middels een kort geding alsnog een moratorium af te dwingen. Wij ver
trouwen er echter graag op dat u het zover niet zult laten komen. Een sommatie van gelijke strek
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king stuurden wij heden ook naar de provincies, die eveneens onrechtmatige staatssteun verlenen
aan de TBO’s.

Tot slot merken wij nog op dat de leden van de VGG (ernstige) schade hebben ondervonden van dc
onrechtmatig verleende staatssteuii aan de TBOs. De precieze omvang van die schade zal duidelijk
worden in het kader van de verdere klachthehandeling, in liet bijzonder wanneer de Staat (uw rni
nisterie) openheid van zaken geeft over de precieze aard en omvang van de staatssteun die is ver-
eend (de VGG heeft de Commissie verzocht om die openheid van zaken zonodig aFte dwingen). In

afwachting daarvan stelt de VGG de Staat, mede namens haar leden, bij dezen zonodig volledig
aansprakelijk voor de schade die haar leden hebben geleden en nog zullen lijden ten gevolge van de
verstrekking van onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s in liet verleden en in de toekomst. Deze
brief strekt tevens tot stuiting van eventuele verjaringstermijnen die in dat kader lopen.

Wij vernemen graag, doch uiterlijk binnen twee weken, uw reactie.

Hoogachtend,

Ci, —,

Bijlage: Cumrnissicbcschikking 13juli 2011
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Stibbe rnsterdarn arussels Luxembourg Oubai Hoog Kong London New York

Aangetekend mr C.N J. Kortmann

Aan de weledelgestrenge heer Ir. M.H.P, van Dam advocaat

Staatssecretaris van Economische Zaken Advoten en notarissen

Postbus 20401 StrawinskIaazi 2001

2500 EK DEN HAAG Postbes 75640
1070 AF Amsterdam
Nederland
T +31 20 546 04 12

Tevens perfax (zonder bijlagen: 070 378 6100 F +31 20 546 07 10
tijnitortrnannstibbe.com
www.stbbe.com

cc Onze rel

CK/AaK 1023079t7453578
Provtncies

Oev.e’,

Vereniging Natuurmonumenten 29 februari 2016

De t 2Landschappen
Sommatiebrief: vordering rente over onrechtmatige staatssteun aan T130s

Excellentie,

Deze brief is een vervolg op onze brief van 2 september 2011 (bijlage 1). In die brief informeerden
wij uw voorganger namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) over de ge
volgen van de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 (tot goedkeuring van de
modelsubsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur).
Kort samengevat bleek uii deze beschikking, zo schreven wij, dat de Nederlandse Staat onrechtma
tige staatssteun verleende aan de zogeheten Terreinbeherende Organisaties (TBOs; de \‘ereniging
Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen) door op basis van de (toen nog steeds
geldende) PNB-regeling aankoopsubsidies te verstrekken en door natuurgronden aan de l130s

(door) te leveren om niet of onder de marktprijs. Onze brief bevatte het verzoek, en voor zover no
dig de sommatie, om een inoratoriurn af te kondigen op de genoemde PNB-subsidies en
(door)leveringen. Aan dit verzoek heeft uw voorganger, na enig aandringen, gehoor gegeven bij
brieven van 21 november 2011 (bijlage 2) en 28december2011 (bijlage 3).

Onze brief van 2 september 2011 besloot met een aansprakelijkstelling en een stuiting, die hierbij
herhaald worden, in verband met de schade die de leden van de VGG hebben geleden door de aan
de TBO’s over vele jaren verstrekte staatssteun. Aangegeven werd dat deze schade nader geconcre
tiseerd zou kunnen worden in het kader van de behandeling van de klacht die de VGG op 23 de
cember 2008 bij de Europese Commissie indiende. Op deze klacht heeft de Europese Commissie op
9 september 2015 besloten, welke beschikking op 14 december 2015 aan de VGG is medegedeeld
(bijlage 4). Zoals verwacht heeft de Commissie de genoemde staatssteun onrechtmatig geoordeeld,
omdat deze niet was aangemeld. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie de steun alsnog ver
enigbaar verklaard met de interne markt.

Tegen de beschikking van 9 september 2015 heeft de VGG beroep ingesteld bij het Gerecht van de
Europese Unie. Slaagt dit beroep, dan zal alle staatssteun van de TBO’s teruggevorderd moeten
worden. In alle gevallen echter, zal van de TBO’s rente moeten worden teruggevorderd over de
verleende steun gedurende de periode van onrechtmatigheid.

Dit is beslist in de uitspraak van het Hof van lustilie van de EU van 12 februari 2009, C-199/06. inzake

CELF/SIDE. De ratio achter de plicht rente terug te vorderen ju ‘dat concurrenten (..,) nadelige gevolgen van

SI;tua N.V 15 gorog.sIre.,d b, da Kamer van Koophandel onder nuanmer 34188700 Ma cJi.rslen meyden aefflCSl op basis van een ovotearkomsI Ven vp&actmI roei
Slbe NV die r.rilab,1evd dOor radcea,aIs rachl wo, berearaS tJa algemene voorwaarde,, aas St boe N.V zjrm van toepasairrg en bevallen norm beporiring van
aen,pratmalijbhed. Deze algemene voorwaarden zijn beec5dmbaa, op va’zOOk en na awa .litvbe com!gen.macon,l ons
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de nationale rechterlijke instanties, P.B. 9 april 2009, C-85/I, § 37 cv. De periode waarover rente gevorderd

moet worden loopt vanaf de datum waarop de onrechimatige steun aan de begunstigde ier beschikking werd ge

steld tot op de dag van de datum van de Commissiebeslissing. De rente wordt berekend over de nominale Steun.

De Staat heeft geen beroep ingesteld tegen de beschikking van 9 september 2015, zodat deze be
schikking voor u een definitief karakter heeft. De VGG neemt aan dat u uw Europese verplichtin
gen serieus neemt en zult overgaan tot invordering van rente over de door de Staat aan de TBOs
verleende staatssteun. Ook verwacht de VGG dat u zult bevorderen dat de decentrale overheden
rente zullen invorderen over de door hen aan de TBO’s verleende staatssteun. Tot slot verwacht de
VGG van u dat u het nodige zult doen om deze rentevorderingen succesvol te doen zijn, waaronder
het (doen) stuiten van verjaringstermijnen voor het geval de TBO’s een beroep zouden willen doen
op verjaring.

Wij verzoeken u binnen twee weken na heden te bevestigen dat u inderdaad invulling zult geven
aan uw Europeesrechtelijke verplichtingen op de wijze als hiervoor omschreven. Vervolgens kan
worden bezien tot welke concrete stappen met bijbehorende planning dit moet leiden. Mocht u me
nen anders te kunnen handelen binnen de Europeesrechtelijke kaders, dan verneemt de VGG graag
uw gemotiveerde standpunt ter zake, waarbij zij zich het recht voorbehoudt dit standpunt aan de na
tionale rechter voor te leggen. Dit laat onverlet dat het bestuur van de VGG open staat voor een per
soonlijk overleg met u over een minnelijke regeling op basis van het u bekende position paper (bij
lage 5).

Uit de vaststelling van de Europese Commissie dat sprake is geweest van onrechtmatige staatssteun
volgt eveneens dat de kosten die de VGG heeft gemaakt op grond van artikel 6:96 lid 2 BW voor
vergoeding in aanmerking komen. U ontvangt op korte termijn de gespecificeerde vordering van de
VGG, vergezeld van een sommatie tot betaling.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons de goede ontvangst van deze brief bevestigt.

Hoogachtend,

C.N.i. Kortmann A,A. al Khatib

Bijlagen: 5
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Stibbe ArnsIeram Brussels Luxembourg Dubal Hoog Koog London New York

Aangetekend mr. C.NJ. Kortmann

Aan de weledelgestrenge heer Ir. M.H.P. van Dam advoCSat

Staatssecretaris van Economische Zaken Advoten en notarissen
Postbus 20401 Strawinskylaai 2001
2500 EK DEN HAAG Postbus 75640

1070 AP Amsterdam

Nederland
T +31 205460412
F +31205480710
tijn.kortmann@stibbecomTevens perfax: 070—3786100 www.stlbbe.com

Onze rel

CKIAaK 1023079-17474181

Datum

8 maart 2016

Minnelijk overleg naar aanleiding van de sommatiebriefd.d. 29 februari 2016

Excellentie,

Onze sommatiebrief aan u d.d. 29 februari 2016 vermeldt dat het bestuur van de VGG open staat
voor een persoonlijk overleg met u over een minnelijke regeling op basis van het u bekende posi
tion paper. Naar aanleiding hiervan heeft de heer S. Schaap, u bekend, contact opgenomen met een
bestuurslid van de VGG. De heer Schaap stelde voor om, samen met de heer C. Verdaas, u even
eens bekend, in overleg te treden met de VGG. Voor een persoonlijk overleg zou u in eerste instan
tie niet beschikbaar zijn.

De VGG betreurt het dat u in deze toch niet onaanzienlijke kwestie nu niet bereid of in staat bent
tijd vrij te maken voor een persoonlijk onderhoud. Al eerder namelijk coördineerden de heren Ver
daas en Schaap gesprekken met de VGG. De focus van die gesprekken lag echter al snel niet meer
op het vinden van een finale, juridisch bindende oplossing voor de onrechtmatige staatssteun aan de
TBO’s, maar op het bevorderen van bestuurlijke samenwerking tussen de TBO’s enerzijds en de
particuliere grondbezitters anderzijds. Dat onderwerp hoort echter thuis in het reguliere overleg tus
sen de TBO’s en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De VGG richt zich krachtens haar
doelstellingen opjuridische gelijkberechtiging, verwoord in het genoemde position paper.

Het bestuur van de VGG wil overleg met de heren Schaap en Verdaas niet op voorhand uitsluiten,
ervan uitgaande dat bij dat overleg ook de DO Agro & Natuur of de directeur Natuurbeheer & Bio-
diversiteit aanwezig zal zijn. Tegelijkertijd wil het bestuur voorkomen (opnieuw) veel tijd en ener
gie te steken in een traject met onvoldoende perspectief. In dat licht is overleg alleen zinvol als uw
afvaardiging over voldoende mandaat beschikt om binnen afzienbare tijd namens de Staat juridisch
bindende afspraken te maken met de VOO over de in het position paper genoemde onderwerpen.
Gelet op deze inzet, zal het bestuur zich in het overleg laten bijstaan door haar juridisch adviseurs.
De VOO verzoekt u derhalve om schriftelijk te laten weten of u met haar in overleg wil treden over
een minnelijke regeling op basis van het position paper, of u daarvoor persoonlijk beschikbaar bent
en zo niet, of uw afvaardiging voldoende mandaat zal hebben als hiervoor omschreven.

Hoogachtend,

dLJ. kortmann A.A. al Khatib

Stabe NV. te 9ereabeed bij de Kamer ven Kocpl,and& onder onmmw 34198700 Me dtenat.n worden nernd,t op beat, van eer, oyI(eer(OmIl van opdracht met

Stak. N.V . uitta1end door Nederlands redS wotet bire.rs* De &Qemena voorweerden van SttaDe NV, :40 van toep0110vg en bevatten een beperl0n van
eerrspvek.rpdretd Deze etgemene voorwaarden z.ijn beedikbaar op verzoek mi via Ww.’ atabe oonilgererretconddroria
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Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Prng CausIaan 8
flen H3a9
www.rjovehe.i ,I/aIev,

Coiitactpersoon
SasSia van Hofte,,

jur,dsch beIe,dsrneeleyiê

T 0703786077
sea. gan.hoIten@minInv.nI

Onze referenOe
239295

Datum
Betreft Reactie op brief d.d. 18 oktober 2011

Geachte heer Kotmann,

Bij brief van 18 oktober ji. heeft u namens uw cliënte, te weten de Vereniging van
Gelijkberechting Grondbezitters, het verzoek van 2 september ji. aangaande een
moratorium op de verstrekking van aankoopsubsidies, herhaald. Zoals
aangekondigd in mijn brief van 22 september JI. (kenmerk 231553) reageer ik
hierbij inhoudelijk op beide brieven.

De huidige Regeling subsidie5 terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties
zal niet worden opengesteld in 2012.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

PDOCO 1/239295

4
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Retouradres PostbuS 20401 2500 EX DEN HAAG

Ministerie van Economische Zaken,
I.andbouw en Innovatie

Stibbe
De heer mr. C.NJ. Kortmann
Postbus 75640
1070 AP AMSTERDAM

Geachte heer Kortmann,

Bij brief van 14 november 2011, heeft u namens uw cliënten, te weten de Vereni
ging voor Gelljkberechtlng Grondbezitters, het verzoek van 2 september en 18
oktoberji., aangaande een moratorium op de verstrekking van aankoopsubsidies,
herhaald. Bij brief van 21 november JI. Is door mij Inhoudelijk gereageerd op uw
eerdere brieven (nr. 239295).

n uw brief van 14 novemberjL verzoekt u tevens om doorleverlng door de Staat
en door aan de Staat gelleerde rechtspersonen van gronden “om niet” of onder de
marktprijs aan Terreinbeherende Natuurbeschermlngsorganisatles te beëindigen
Dergelijke doorlevering van gronden aan Terreinbeherende Natuurbeschermings
organisaties door het RIjk, of door het Bureau Beheer Landbouwgronden of
Staatsbosbeheer in opdracht van het Rijk, zal niet plaatsvinden.

Ik ga ervan uit dat hiermee ook uw nadere brief van 30 november ii. Is beant
woord en dat een kort geding van uw cliënten tegen de Staat gezien het boven
staande zonder belang is.

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

IUlIflhtIIIIIIi POOCO 1/246434

Prins Qausiaan 8
2595 AJ Den Haag
Poztbus 20401
2SOOEK DENHAAG
www.rljksoverf,eid.nVeienl

Contacopersoen
5asica van Hoftan
Juddisch beleidsmedewerker

T 0703786077
s,ea.van.hoten@nilnlnv.nI

Datum 28DEC. 2011
Betreft Reactie op brief d.d, 14november2011

Onze rororonue
246434
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbuo 20401 2500 EK Den Haag

DirecUs Wetgeving en

Stibbe
)urldlsche Zaken

T.a.v. de heer T. Kortmann Bezoekadres
Postbus 75640 Bezufdenhoutseweg 73

1070 AP AMSTERDAM 2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 80 Den Haag

Overheidaldentilicatlenr
0000000 10032 143690 00

4 JULI 2016 T 070 379 8911 (algemeen)
Datum www,rijksoverheid.nijez

Betreft Uw sommatiebrief d.d. 29 februari 2016 en uw brief d.d. 8 maart 2016 Behandeld door
mr R. Nakken

Geachte heer Kortmann1 T 070 379 6128
F 070 378 6127

Bij brief van 29 februari 2016 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechtiglng r.nakken@mlnez.ni

Grondbezitters de staatssecretaris van Economische Zaken gesommeerd tot
Ons kenmerk

terugvordering van rente over subsidie die op grond van de PNB-regeling Is vI 16089211
verleend aan terreinbeherende organisaties (‘TBO’s”).

Uw kenmerk
GK/AaK 102307917453578

Ik heb bij brief van 9 maart 2015 (DGAN-PD)NG/16036348) aangegeven dat Ik
niet binnen de door u gestelde termijn van twee weken hierop kon reageren,
onder meer vanwege de benodigde afstemming met de andere betrokken
overheden. Deze afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met deze brief reageer ik, met excuses voor de vertraging in de beantwoording,
op uw sommatie en uw uitnodiging om in overleg te treden over een minnelijke
regeilng.

U stelt dat uit het besluit van de Europese Commissie van 2 september 2015 volgt
“dat de Commissie de genoemde staatssteun onrechtmatig heeft geoordeeld”.
Echter is niet gepreciseerd aan welke steun u refereert. U noemt In dit verband
de schade dle de leden van de VGG hebben geleden door de aan de TBO’s over
vele jaren verstrekte staatssteun”. Onduidelijk Is welke schade wordt bedoeld, als
ook waarom het terugvorderen van rente enige compensatie kan bieden voor de
kennelijk geleden schade.

Voorts stelt u in uw sommatlebrief dat “in alle gevallen van de TBO’s rente moet
worden teruggevorderd over de verleende steun gedurende de periode van
onrechtmatigheid”. U beroept zich hierbij op het CELF / SIDE arrest van 12
februari 2009, C-199/06, maar geeft daarbij niet aan welke gevolgen het beroep
op dit arrest zou hebben voor onderhavige situatie. Ik merk op dat er noch een
besluit van de Europese Commissie noch een uitspraak van een nationale rechter
ligt waaruit een dergelijke plicht tot terugvordering van rente zou kunnen volgen.

Zowel uw cliënte als de Vereniging Natuurmonumenten heeft beroep ingesteld bij
het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de beschikking van de Commissie van 2
september 2015. Dit brengt met zich dat deze beschikking nog niet onherroepelIjk
is.

Pagina t van 2



Directie WetgevIng en
3urldische Zaken

Ons kenmerk
WJZ/ 16089211

Gelet op het voorgaande zal ik na een del9nltieve uitspraak van de rechter over
de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie een beslissing nemen
over het al dan niet vorderen van rente van de TBO’s.

Gezien het voorgaande zie ik vooralsnog geen aanleiding om tot terugvordering
van rente over te gaan.

In uw brief van 8 maart jI, (kenmerk GK/AaK 1023079-17474181) nodigt u mij
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters uit om In overieg te
treden over een minnelljke regeling op basis van het eerder door de betreffende
vereniging aan mij gezonden position paper. Ik zie in de bedoelde position paper
geformuleerde randvoorwaarden onvoldoende aanknopingspunten om tot een
minnelijke regeling te komen. Een overleg zou op dit moment dan ook geen
toegevoegde waarde hebben.

Tot slot heeft u bij brief van 11 mei 2016 (kenmerk CK/Aak 1023079-17735287)
een klacht Ingediend. Hiervoor zal de klachtalhandelingsprocedure
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.

Hoogachtend,

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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