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 Mr. J.P.M. van Beers 1    Artikelen  

 Lokale steunmaatregelen: ongeoorloofde staatssteun?

 Gst. 2017/31       

  1.  Inleiding   

 De Europese Commissie heeft op 29 april 2015 in een zeven-
tal beschikkingen geoordeeld dat er sprake was van lokale 
steunmaatregelen die het handelsverkeer tussen de lidsta-
ten niet ongunstig beïnvloeden. 2    Deze lokale steunmaatre-
gelen die zagen op de zorg, amateursport en vrijetijdsbeste-
ding, het verlenen van adviesdiensten en het moderniseren 
van Haven Lauwersoog in de provincie Groningen kunnen 
om die reden niet kwalificeren als ongeoorloofde staats-
steun. Ongunstige beïnvloeding van het interstatelijke han-
delsverkeer is namelijk een cumulatief vereiste voor onge-
oorloofde staatssteun ( artikel 107 lid 1  VWEU). 
 De Europese Commissie geeft op diezelfde dag in een pers-
bericht aan:   

 “De besluiten van vandaag zijn voor de lidstaten en be-
trokken partijen een extra leidraad om te bepalen welke 
zaken niet door de Commissie hoeven te worden goed-
gekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Ze zijn 
een aanvulling op de herziene  algemene groepsvrijstel-
lingsverordening  van de Commissie, die vorig jaar in mei 
werd goedgekeurd en waarbij heel wat meer gevallen 
werden vrijgesteld van voorafgaande goedkeuring door 
de Commissie. Het algemene doel is de administratieve 
rompslomp voor overheden en bedrijven te verminde-
ren, zodat de Commissie haar middelen voor de handha-
ving van staatssteunregels kan richten op de zaken met 
het grootste effect op de eengemaakte markt. Dit is een 
belangrijke doelstelling van het initiatief voor de moder-
nisering van het staatssteunbeleid van de Commissie.” 3      

 In een persbericht van 21 september 2016 haalt de Europese 
Commissie wederom een aantal steunmaatregelen aan die 
naar het oordeel van de Europese Commissie het interstate-
lijke handelsverkeer niet ongunstig beïnvloeden. 4      

 Uit de beschikkingen en de persberichten volgt dat de Eu-
ropese Commissie zich wil concentreren op de zogenaamde 
“krenten uit de pap”. Zij wil zich niet meer bekommeren 

  1  Jack van Beers is advocaat bij Holla Advocaten te ’s-Hertogenbosch.  
  2  Beschikkingen van de Europese Commissie van 29 april 2015 in de zaken 

SA.37432 (Openbare ziekenhuizen in Hradec Králové), SA.37904 (Medisch 
centrum in Durmersheim), SA.33149 (Stedelijk projectvennootschap Wirt-
schafsbüro Gaarden-Kiel), SA.38035 (Landgrafen-Klinik), SA.39403 (Inves-
teringssteun voor de haven van Lauwersoog), SA.37963 (Glenmore Lodge) en 
SA.38208 (Golfclubs die eigendom zijn van de leden).  

  3  Persbericht Europese Commissie 29 april 2015, ‘Staatssteun: De Commis-
sie geeft leidraad voor lokale steunmaatregelen van de overheid die zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Commissie kunnen worden toegekend’.  

  4  Persbericht Europese Commissie 21 september 2016, “State aid: Commis-
sion gives guidance on local public support measures that do not consti-
tute state aid”. Besproken worden de beschikkingen SA.44942 (Media in de 
Baskische taal) SA.43983 (Sportcamp Noord-Beieren), SA.44692 (Moderni-
sering haven van Wyk), SA.38920 (Santa Casa de Misericórdia de Tomar) en 
SA.45512 (Media in de Valenciaanse taal).  

over steunmaatregelen die zien op activiteiten die worden 
verricht binnen een beperkt geografisch gebied binnen een 
lidstaat en derhalve waarschijnlijk geen klanten uit andere 
lidstaten zullen aantrekken en geen of hoogstens marginale, 
voorzienbare effecten hebben op grensoverschrijdende in-
vesteringen of de vestiging van bedrijven uit andere lidsta-
ten.  
 Voor steunverleners, waaronder gemeenten, zal naar aan-
leiding van de beschikkingen en de persberichten van de 
Europese Commissie van 29 april 2015 en 21 september 
2016 al snel aanleiding bestaan om te veronderstellen dat 
een bepaalde steunmaatregel het interstatelijke handels-
verkeer niet ongunstig beïnvloedt. De vraag is of deze ver-
onderstelling juist is.    

 Op de eerste plaats is het van belang te signaleren dat het 
Hof van Justitie zich nog niet heeft uitgelaten over de door 
de Europese Commissie op 29 april 2015 ingezette lijn met 
betrekking tot de beoordeling van de vraag of een steun-
maatregel het interstatelijke handelsverkeer ongunstig be-
invloedt. Het Hof van Justitie neemt ongunstige beïnvloe-
ding van het interstatelijke handelsverkeer snel aan. Vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie is dat wanneer steun 
van een staat de positie van een onderneming ten opzichte 
van andere concurrerende ondernemingen in het intersta-
telijke handelsverkeer versterkt, het interstatelijke han-
delsverkeer moet worden geacht door de steun ongunstig 
te worden beïnvloed. 5    Voldoende is dat de steunmaatregel 
de mededinging kan vervalsen. In het Altmark-arrest oor-
deelde het Hof van Justitie dat een betrekkelijk geringe om-
vang van de steun of de betrekkelijke geringe omvang van 
de betrokken onderneming niet uitsluit dat het interstate-
lijke handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. 6    Voorts 
oordeelde het Hof van Justitie dat de voorwaarde volgens 
welke de steunmaatregel het handelsverkeer tussen de lid-
staten ongunstig moet beïnvloeden, niet afhangt van de 
plaatselijke of regionale aard van de geleverde vervoers-
diensten (waar het in casu om ging) of van de omvang van 
het betrokken werkterrein. 7    Het is derhalve de vraag of het 
Hof van Justitie de zienswijze van de Europese Commissie 
zal volgen. 
 Op de tweede plaats is het van belang de beschikkingen van 
de Europese Commissie op juiste waarde te schatten. De be-
schikkingen waarop wordt ingegaan in het persbericht van 
de Europese Commissie van 21 september 2016 sluiten aan 
bij de beschikkingen van 29 april 2015. In dit artikel ga ik in 
op de wijze waarop de beschikkingen van de Europese Com-
missie van 29 april 2015 mijns inziens moeten worden toe-
gepast. Ik zal dit mede doen aan de hand van een uitspraak 
van de Rechtbank Rotterdam (opgenomen in deze afleve-
ring onder  Gst.  2017/32). 8    De rechtbank oordeelt onder ver-

  5  HvJ EU 17 juli 1999, C-75/97 (Maribel), r.o. 47.  
  6  HvJ EU 24 juli 2003, C-280/00 (Altmark), r.o. 81.  
  7  Ibid, r.o. 95.  
  8  Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016,  ECLI:NL:RBROT:2016:4329 .  
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wijzing naar de beschikkingen van de Europese Commissie 
dat de verlening van € 3 miljoen subsidie door de gemeente 
Rotterdam aan RiF010 voor de omzetting van de Steigers-
gracht te Rotterdam in een binnenstedelijk watersportge-
bied niet kwalificeert als ongeoorloofde staatssteun, aange-
zien het interstatelijke handelsverkeer niet ongunstig wordt 
beïnvloed. 9    
 Teneinde het juridisch kader zo volledig mogelijk te schet-
sen en gelet op het feit dat de Rechtbank Rotterdam naar 
één van de uitspraken verwijst, bespreek ik in het navolgen-
de eerst een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De 
Afdeling heeft onder verwijzing naar beschikkingen van 
de Europese Commissie van vóór 2010 geoordeeld over de 
vraag of de steun in kwestie het interstatelijke handelsver-
keer ongunstig beïnvloedt. Ik zal daarbij tevens ingaan op 
de kritiek die in de literatuur is geleverd op de beoordeling 
door de Afdeling.     

  2.  Uitspraken van de Afdeling van vóór 29 
april 2015     

  2.1  Zwembad Lingewaard   
 De Afdeling oordeelde op 3 november 2010 in de zaak 
“Zwembad Lingewaard” over door de gemeente Lingewaard 
aan een exploitant van een zwembad ter beschikking ge-
stelde jaarlijkse exploitatiebijdragen. 10    De Afdeling oordeel-
de onder verwijzing naar een beschikking van de Europese 
Commissie van 12 januari 2001, zaak N 258/2000 ( Golfslag-
bad Dorsten ) dat met de steun van de gemeente Lingewaard 
aan het zwembad het interstatelijke handelsverkeer niet 
ongunstig werd beïnvloed, omdat het voorziene zwembad 
in hoofdzaak op een lokale doelgroep was gericht en niet 
was gebleken dat met het voorziene zwembad werd beoogd 
bezoekers uit andere lidstaten aan te trekken. De Afdeling 
heeft daarbij mede in overweging genomen dat het zwem-
bad een uitvoering heeft die zich niet door bijzondere voor-
zieningen onderscheidt van andere gewone zwembaden.      

  2.2  Ridderstee Holidays B.V.    
 In de uitspraak van de Afdeling inzake “Ridderstee” van 13 
februari 2013 11    speelde het volgende. Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zuid-Holland verleenden aan Ridderstee 
Holidays B.V. (hierna: Ridderstee) subsidie ten behoeve van 
de aanleg van strandresort Ouddorp Duin in de gemeente 
Goedereede. Gedeputeerde Staten verleenden Ridderstee 
na nader onderzoek een subsidie van € 200.000 om onder 
de de-minimisgrens te blijven. Ridderstee werpt in bezwaar 
en beroep op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staats-
steun, onder meer omdat niet voldaan is aan het criterium 
van “ongunstige beïnvloeding van de tussenstaatse handel”.  
 De Afdeling stelt eerst vast dat het project de plaatselijke 
infrastructuur ondersteunt en verwijst voor dat oordeel 

  9  Ibid, r.o. 9.4.  
  10  ABRvS 3 november 2010,  ECLI:NL:RVS:2010:BO2687  (Zwembad Linge-

waard).  
  11  ABRvS 13 februari 2013,  ECLI:NL:RVS:2013:BZ1245  (Ridderstee Holiday 

B.V.). 

naar de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie 
(o.a. de hierboven vermelde zaak “Golfslagbad Dorsten”) en 
leidt daaruit af dat dergelijke maatregelen geen effect op het 
tussenstaatse handelsverkeer hebben indien wordt aange-
toond dat:      
  a.  de steun niet leidt tot het aantrekken van investeringen 

in de betrokken regio;      
  b.  de door de begunstigde onderneming geproduceerde 

goederen of diensten een lokaal karakter, dan wel een 
geografisch beperkt aantrekkingsgebied hebben;     

  c.  er niet meer dan een marginaal effect op consumenten 
uit naburige lidstaten is; en     

  d.  het marktaandeel van de begunstigende onderneming, 
ongeacht de gehanteerde definitie van de relevante 
markt, minimaal is en de begunstigde geen deel uit-
maakt van een grotere groep van ondernemingen.      

 De Afdeling overweegt dat van belang is of met het project 
een nieuw buitenlands publiek wordt aangetrokken dat zich 
niet eerder op de Nederlandse Noordzeekust heeft geori-
enteerd. Niet is gebleken dat Ridderstee specifiek beoogde 
meer buitenlandse toeristen naar Ouddorp te laten trekken. 
De Afdeling overweegt daarbij dat “gelet voorts op de aard 
en de omvang van het project”, niet zonder meer mag wor-
den aangenomen dat het project het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig zal beïnvloeden.    
 Naar het oordeel van de Afdeling hadden Gedeputeerde Sta-
ten eerst duidelijkheid moeten verkrijgen over de vraag of 
sprake is van staatssteun in plaats van het bedrag van de 
subsidie direct onder het drempelbedrag te stellen. Gede-
puteerde Staten hadden eerst advies van de Europese Com-
missie moeten inwinnen, aldus de Afdeling. Omdat Gedepu-
teerde Staten dit niet hebben gedaan, is het besluit genomen 
in strijd met  artikel 3:2  Awb. De Afdeling heeft de uitspraak 
van de rechtbank en de beslissing op bezwaar vernietigd. 
De Afdeling gaat vervolgens in op de mogelijkheid om infor-
meel advies in te winnen via de procedure in de Gedrags-
code voor een goed verloop van de staatssteunprocedures 
( PbEU  2009, C 136).      

  2.3  Beoordeling door de Afdeling vóór 29 april 2015: 
conclusie   

 Uit het bovenstaande volgt dat de Afdeling van oordeel is 
dat de interstatelijke handel niet ongunstig wordt beïnvloed 
indien de gesubsidieerde activiteiten er niet op zijn gericht 
internationale bezoekers aan te trekken.      

  2.4  Kritiek in de literatuur    
 In de literatuur is kritiek geuit op de manier waarop de Af-
deling in de zaak Ridderstee tot het oordeel is gekomen dat 
niet zonder meer mocht worden aangenomen dat het han-
delsverkeer tussen de lidstaten ongunstig werd beïnvloed. 
De kritiek luidde dat de Afdeling ten onrechte heeft beoor-
deeld of met de activiteiten waarop de steun ziet een nieuw 
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buitenlands publiek wordt aangetrokken. 12    In plaats daar-
van had de Afdeling het bedieningsbereik of het aantrek-
kingsgebied van de met de steun gefinancierde activiteiten 
moeten beoordelen. Het gaat er immers om of er publiek uit 
andere lidstaten komt zodat ondernemingen die de activi-
teiten in andere lidstaten verrichten daardoor kunnen wor-
den benadeeld.  
 Ik deel de kritiek dat vastgesteld moet worden wat het aan-
deel buitenlandse personen is dat gebruik maakt van de 
gesteunde activiteit. Dit volgt immers uit de beschikkingen 
van de Europese Commissie van 29 april 2015, die ik hierna 
zal bespreken.      

  3.  Beschikkingen Europese Commissie van 29 
april 2015   

 In zaak SA.39403 ( Investeringssteun Haven Lauwersoog ) 
oordeelt de Europese Commissie dat de haven voornamelijk 
wordt gebruikt door kleine vissers uit de buurt, die vooral 
voor een bepaalde haven kiezen omdat die dichtbij de vis-
gronden ligt. Daarnaast overweegt de Europese Commis-
sie dat de investering niet zal leiden tot een aanzienlijke 
toename van de capaciteit van de haven en met name niet 
voor extra capaciteit om grotere schepen op te vangen. Op 
grond van bovenstaande omstandigheden komt de Europe-
se Commissie tot het oordeel dat de investering in de haven 
is gericht op een lokale markt. Vissers uit andere lidstaten 
krijgen door de steun geen prikkels om de haven van Lau-
wersoog te gaan gebruiken in plaats van vissershavens in 
andere lidstaten.  
 In zaak SA.37432 ( Openbare ziekenhuizen in Hradec Králové ) 
overweegt de Europese Commissie dat de ziekenhuizen in 
kwestie als hoofdactiviteit medische zorg aan mensen die 
in de buurt van elk ziekenhuis wonen verstrekken en dat 
het aantal in het buitenland woonachtige patiënten nihil is. 
In de zaak SA.38035 ( Landgrafen-Klinik ) overweegt de Eu-
ropese Commissie dat van de in 2013 in de kliniek behan-
delde patiënten er niet één woonachtig was in een andere 
lidstaat van de EU. Ook in de overige vier zaken (SA.37904, 
SA.33149, SA.37963 en SA.38208) beoordeelt de Europese 
Commissie het bedieningsbereik of het aantrekkingsgebied 
van de met de steun gefinancierde activiteiten. 
 De conclusie die uit de beschikkingen van de Europese Com-
missie van 29 april 2015 kan worden getrokken is dat moet 
worden beoordeeld hoeveel in het buitenland woonachtige 
personen reeds gebruikmaken van de van overheidswege 
gesteunde activiteit. Verder moet worden beoordeeld of er 
bewijs is voor relevante grensoverschrijdende investerin-
gen in die activiteit of van de vestiging van ondernemingen 
uit andere lidstaten in de betreffende regio. Deze tweede 
beoordeling laat ik verder buiten beschouwing, maar is dus 
evenzeer van belang. 

  12  Zie A.J.C. de Moor-van Vugt, ‘Zaak Ridderstee: Afdeling bestuursrecht-
spraak toetst aan staatssteuncriteria, maar doet niet zelf af’, SEW 2015, 
nummer 11, p. 606; N. Saanen, ‘De uitspraak Ridderstee Holiday: een 
drieluik van selectiviteit, handelsverkeer en zorgvuldigheid’, NtEr 2013, 
nummer 7, p. 244; Annotatie J.R. van Angeren bij ABRvS 13 februari 2013, 
 ECLI:NL:RVS:2013:BZ1245  (Ridderstee Holiday B.V.),  AB 2014/290 . 

 Indien het bedieningsbereik of het aantrekkingsgebied van 
de met de steun gefinancierde activiteiten nihil of vrijwel 
nihil is en indien er geen bewijs is voor relevante grens-
overschrijdende investeringen in de activiteit of van de ves-
tiging van ondernemingen uit andere lidstaten in de regio, 
kan uit de beschikkingenpraktijk van de Europese Commis-
sie worden geconcludeerd dat de steun geen ongeoorloofde 
staatssteun in de zin van  artikel 107 lid 1  VWEU oplevert, 
aangezien de interstatelijke handel door de subsidie niet 
ongunstig wordt beïnvloed. In dat geval is het niet nodig de 
Europese Commissie om informeel advies te vragen en/of 
de steun ter goedkeuring bij de Europese Commissie aan te 
melden.      

  4.  Beoordeling van het bedieningsbereik 
of het aantrekkingsgebied indien de 
activiteiten nieuw zijn   

 Interessant is het antwoord op de vraag hoe kan worden 
beoordeeld wat het bedieningsbereik of het aantrekkings-
gebied van de met de steun gefinancierde activiteiten is, 
indien de activiteit nieuw is.    

 In de reeds besproken zaak “Golfslagbad Dorsten” oordeelde 
de Europese Commissie over steun voor de bouw en exploi-
tatie van een zwembad. Dit te bouwen zwembad verving 
twee bestaande zwembaden, gebouwd in 1961 respectie-
velijk 1972. Uit de beschikking volgt dat de Europese Com-
missie ten aanzien van het nieuw te bouwen zwembad van 
belang achtte dat het zwembad geenszins uniek was in zijn 
karakter (niet in de regio, laat staan landelijk), qua omvang 
beperkt was en er niet tot ver buiten de regio werd geadver-
teerd. Het niet tot buiten de regio promoten van een bepaal-
de activiteit komt terug in de door de rechtbank Rotterdam 
in haar uitspraak van 10 juni 2016 13    aangehaalde beschik-
king van de Europese Commissie in zaak SA.36581. In de 
zaak Golfslagbad Dorsten overweegt de Europese Commis-
sie in paragraaf 3, voorlaatste alinea dat in het voorliggende 
geval een aantrekkingsgebied van 50 kilometer is aange-
geven en dat de ongunstige beïnvloeding van de intersta-
telijke handel kan worden uitgesloten omdat Dorsten meer 
dan 50 kilometer van de grens is gelegen. Dat het aantrek-
kingsgebied van 50 kilometer door de Europese Commissie 
is aangenomen, heeft vermoedelijk te maken met de om-
standigheid dat kon worden beoordeeld wat het aantrek-
kingsgebied van de oude zwembaden was, die – evenals het 
nieuw te bouwen zwembad – niet uniek waren.    

 Vervolgens is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 
10 juni 2016 relevant. Deze zaak gaat over de verlening van 
3 miljoen euro subsidie door de gemeente Rotterdam aan 
RiF010 voor de omzetting van de Steigersgracht te Rotter-
dam in een binnenstedelijk watersportgebied. De rechtbank 
oordeelt in rechtsoverweging 9.4 dat de interstatelijke han-
del niet ongunstig wordt beïnvloed en verwijst daarvoor 

  13  Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016,  ECLI:NL:RBROT:2016:4329 , r.o. 9.4, op-
genomen hierna onder Gst. 2017/32. 
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naar beschikkingen van de Europese Commissie en de eer-
dergenoemde uitspraak van de Afdeling inzake Zwembad 
Lingewaard.  
 De rechtbank haalt de zaak Golfslagbad Dorsten aan en 
oordeelt dat daaruit kan worden afgeleid dat de afstand tot 
de grens van belang is voor de vraag of het interstatelijke 
handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. Mijns inziens 
is deze redenering te kort door de bocht. De afstand tot de 
grens komt namelijk pas in beeld nadat het bedieningsbe-
reik of het aantrekkingsgebied is vastgesteld. De vraag is 
of het bedieningsbereik of het aantrekkingsgebied in het 
onderhavige geval wel kan worden vastgesteld, aangezien 
de nieuwe situatie (een binnenstedelijk watersportgebied) 
anders dan in de zaak Golfslagbad Dorsten wezenlijk ver-
schilt van de oude situatie. De rechtbank overweegt dan 
ook dat vanwege het ingrijpende karakter van het project in 
het gebied hoge eisen moeten worden gesteld aan de goede 
ruimtelijke onderbouwing. 14    Dit betekent in mijn optiek dat 
het bedieningsbereik of het aantrekkingsgebied van het 
binnenstedelijk watersportgebied niet kan worden afgeleid 
uit de oude situatie.    

 Het niet kunnen vaststellen van het bedieningsbereik of 
het aantrekkingsgebied betekent niet dat daarmee niet kan 
worden beoordeeld of een gesteunde activiteit de intersta-
telijke handel niet ongunstig beïnvloedt. Uit de beschikkin-
gen van de Europese Commissie (zowel inzake Golfslagbad 
Dorsten als in de zeven beschikkingen van 29 april 2015) 
volgt namelijk dat de Europese Commissie rekening houdt 
met diverse ‘indicatoren’ bij het bepalen van de vraag of de 
interstatelijke handel ongunstig wordt beïnvloed door een 
steunmaatregel.  
 Indicatoren zijn onder meer: is de activiteit standaard en 
dus niet uniek (beschikking in de zaken SA.37432, SA.37904, 
SA.33149, SA.38035), de reikwijdte van de gesteunde ac-
tiviteit, derhalve de grootte van de groep die gebruik kan 
maken van de gesteunde activiteit (zaken SA.38208 en 
SA.37963) en de omvang van de steun, waarbij een bedrag 
van € 3,3 miljoen voor een investeringsproject in een haven 
als relatief laag werd bestempeld (zaak SA.39403).    

 Aangezien het bedieningsbereik of het aantrekkingsgebied 
van het binnenstedelijk watersportgebied niet kan worden 
vastgesteld, dienen bovenvermelde indicatoren in ogen-
schouw te worden genomen. De rechtbank hecht enkel 
waarde aan de afstand tot de grens, de omstandigheid dat 
het watersportgebied niet op grote schaal wordt gepromoot 
en het door de gemeente gestelde te weten dat de kerndoel-
stelling van RiF010 is om watersporten voor de Rotterdamse 
jeugd toegankelijk te maken.    

 Mijns inziens valt er veel voor te zeggen dat het binnenste-
delijk watersportgebied niet standaard maar uniek is. Waar 
elders kun je in de binnenstad surfen, kajakken of raften? 
Verder is verdedigbaar de stelling dat de omvang van de 
groep die gebruik kan maken van het watersportgebied aan-

  14  Ibid, r.o. 11.4.  

zienlijk is en dat ook de omvang van de steun (€ 3 miljoen) 
niet gering is. Het gaat immers niet om een haven maar om 
een binnenstedelijk project. De rechtbank heeft deze indi-
catoren mijns inziens ten onrechte niet betrokken bij de be-
oordeling van de vraag of de interstatelijke handel ongun-
stig wordt beïnvloed. De stelling van de gemeente dat het 
onwaarschijnlijk is dat buitenlandse toeristen speciaal naar 
Rotterdam zullen komen om het project te bezoeken en dat 
het project daarom niet zal concurreren met golfsurfbanen 
in andere EU-lidstaten is gelet op het bovenstaande zonder 
meer voor discussie vatbaar.      

  5.  Conclusie   

 Uit de beschikkingen van de Europese Commissie van 29 
april 2015 volgt dat moet worden beoordeeld hoeveel in 
het buitenland woonachtige personen reeds gebruikma-
ken van de van overheidswege gesteunde activiteit. Indien 
dit aantal nihil of vrijwel nihil is, levert dit een indicatie op 
voor de conclusie dat de steunmaatregel het interstatelijke 
handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt. Indien het aantal 
niet kan worden vastgesteld omdat de gesteunde activiteit 
nieuw is, dienen de door de Europese Commissie aange-
reikte indicatoren in ogenschouw te worden genomen. Be-
langrijke indicatoren zijn de aard van de activiteit (uniek of 
niet?), de reikwijdte van de gesteunde activiteit en de om-
vang van de steun.  
 Verder moet worden beoordeeld of er bewijs is voor rele-
vante grensoverschrijdende investeringen in die activiteit 
of van de vestiging van ondernemingen uit andere lidstaten 
in de betreffende regio. Indien dit bewijs er niet is, levert 
dit eveneens indicatie op voor de conclusie dat de steun-
maatregel geen ongunstig effect heeft op het interstatelijke 
handelsverkeer.  
 Steunverleners doen er bij twijfel over het antwoord op de 
vraag of er sprake is van ongunstige beïnvloeding van het 
interstatelijke handelsverkeer, verstandig aan bij de Euro-
pese Commissie informeel advies in te winnen via de pro-
cedure in de Gedragscode voor een goed verloop van de 
staatssteunprocedures. Het in de de-minimisvrijstellings-
verordening zoeken naar een oplossing, kan ertoe leiden 
dat de steunontvanger bezwaar en beroep instelt en de be-
stuursrechter evenals in de zaak Ridderstee tot het oordeel 
komt dat het besluit is genomen in strijd met  artikel 3:2  
Awb. ‘Weet hoe het zit’ is de boodschap.             
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