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21-03-2012, Joint statement by vice-

president Joaquín Almunia and

president Michel Platini:

“The objectives of FFP are to:

- Improve the economic and financial 

capability of clubs;

- Encourage clubs to operate on the 

basis of their own revenues;

- Protect the long-term viability and

sustainability of European club 

football.”
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21-03-2012, Joint statement by vice-

president Joaquín Almunia and

president Michel Platini:

“These are objectives which UEFA, as 

governing body for football in Europe, will

promote in a balanced and proportionate

way, acting in accordance with all

applicable legal rules and, in particular, 

within the framework of EU law.

These objectives are also consistent with

the aims and objectives of European 

Union policy in the field of 

State Aid.”
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21-03-2012, Joint statement by vice-

president Joaquín Almunia and

president Michel Platini:

“It will be vital to have uniform 

standards of equal and non-

discriminatory treatment of all football

clubs. … The main idea behind State Aid

control is that European undertakings

should compete on a level playing field 

where no operator is given specical

advantages by any layer of 

the government.”
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21-03-2012, Begeleidende persbericht 

Almunia:

1. Equal level playing field:

“I am a football fan and I hope that future 

generations will also be able to watch and 

enjoy first class professional football 

based on solid grounds. I am deeply 

concerned by the increasing level of 

indebtedness of many European clubs. 

This situation is not sustainable. Both EU 

state aid rules and UEFA objectives help 

introduce discipline and rationality in 

football club finances." 
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21-03-2012, Joint statement by vice-

president Joaquín Almunia and president 

Michel Platini:

2. Equal fiscal treatment:

“Another issue of common concern is 

whether fiscal treatment of professional 

football clubs differs from the treatment of 

other economic actors with the same legal

status. In this respect, a more equal tax 

treatment of football clubs would also

promote a more level playing field.”
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21-03-2012, Joint statement by vice-

president Joaquín Almunia and president 

Michel Platini:

3. Indebtedness football clubs

“However, the issue raising most concern 

is the high and still increasing 

indebtedness of first league professional 

football clubs. From the State aid point of 

view, there is a significant risk that 

football clubs will increasingly apply for 

financial help to the national, regional, or 

local public authorities in order to be able 

to continue playing professional football.”
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Prioriteiten Europese

Commissie:

1. Tegengaan steun voor

noodlijdende clubs

2. Fiscale ongelijkheid

opheffen

3. Eerlijk level playing 

field garanderen.
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Persbericht van de Europese Commissie van 

6 maart 2013: 

"De Europese Commissie is een grondig onderzoek 

begonnen om na te gaan of maatregelen van vijf 

Nederlandse gemeenten ten behoeve van hun lokale 

profvoetbalclubs wel voldoen aan de EU-staatssteunregels. 

Geen van deze maatregelen uit 2010 en 2011 is bij de 

Commissie gemeld: de Commissie werd er op geattendeerd 

door bezorgde burgers. Daarnaast kwam de Commissie tot 

de bevinding dat maatregelen van een zesde gemeente geen 

staatssteun vormden. Het feit dat een grondig onderzoek 

wordt geopend, loopt niet vooruit op de uitkomst van het 

onderzoek. Nederland en alle belanghebbenden krijgen nu 

de kans om opmerkingen over de betrokken maatregelen te 

maken." 
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de bevinding dat maatregelen van een zesde gemeente geen 

staatssteun vormden. Het feit dat een grondig onderzoek 

wordt geopend, loopt niet vooruit op de uitkomst van het 

onderzoek. Nederland en alle belanghebbenden krijgen nu 

de kans om opmerkingen over de betrokken maatregelen te 

maken." 

Europese Commissie over Vitesse: 

“De gemeente Arnhem heeft Vitesse
geen voordeel verleend toen zij, 
in het kader van een procedure van
surseance van betaling, instemde 
met het crediteurenakkoord, maar 
veeleer heeft gehandeld als een 
in dezelfde positie geplaatste 

hypothetische particuliere crediteur 
zou hebben gedaan”

Geen staatssteun in de zin van art. 
107 lid 1 VWEU.”
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Persbericht van de Europese Commissie van 6 

maart 2013: 

"De Europese Commissie is een grondig onderzoek 
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de kans om opmerkingen over de betrokken maatregelen te 

maken." 

FC Den Bosch: 

Gemeente besluit af te zien van 
vordering als schuldeiser 
1 650 000 EUR  (wordt verkocht 
voor 1 EUR). Wordt omgezet in 
aandelen, gemeente verwerft  
voor 1 400 000 EUR het jeugd-
en trainingscomplex van FC Den 
Bosch, dat de club zal verlaten

Commissie:
Door afzien van vordering 
nieuwe structuur mogelijk, dit is 
staatssteun
Taxatie trainingscomplex onjuist
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PSV: 
Gemeente koopt gronden onder
het stadion en trainingscomplex 
voor 48 385 000 EUR; om deze 
aankoop te financieren gaat de 
gemeente voor een vergelijkbaar 
bedrag bij een bank een rentevaste 
langlopende lening aan. Gronden 
worden voor veertig jaar in erfpacht 
uitgegeven aan PSV.

Commissie:
Koop van gronden, niet verkoop 
Onjuist getaxeerd. Bovendien niet 
voldaan aan MEIP, “sowieso 
geschikter”.
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NEC

NEC heeft recht om multifunctioneel 
sportcomplex de Eendracht te kopen, 
gemeente koopt dit recht af voor 
2.220.000 EUR

Commissie twijfelt of NEC wel recht 
op verwerving had, puur een plicht 
om met NEC te onderhandelen.

Bovendien recht op verwerving 
afgekocht met beroep op 
mededeling grondtransacties, 
analoge toepassing niet mogelijk
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MVV

De gemeente ziet af van vordering 
1,75 miljoen en koopt stadion voor 
1,85 miljoen EUR, op basis van een 
extern taxatierapport. 

Commissie:
Niet gehandeld als normale 
investeerder (MEIP). Onduidelijk of 
gemeente daadwerkelijk niks zou 
ontvangen bij faillissement 

Niet multifunctioneel genoeg

Kritisch over taxatie
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Persbericht van de Europese Commissie van 6 

maart 2013: 
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de bevinding dat maatregelen van een zesde gemeente geen 

staatssteun vormden. Het feit dat een grondig onderzoek 
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de kans om opmerkingen over de betrokken maatregelen te 

maken." 

Willem II

Door acute financiële 
problemen verlaging huurprijs 
met terugwerkende kracht, op 
basis van benchmark  

Commissie:
exploitatie van een stadion een 
economische activiteit

Huur die Willem II met 
terugwerkende kracht betaalt 
aan onderkant bandbreedte 
benchmark. 

Benchmark onbetrouwbaar.
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

Alleen indien 1 t/m 5 = melden bij de Europese 

Commissie. 

(6)   Europese doelstelling?

Indien 1 t/m 5, niet gemeld: risicovol.

nietigheid, terugvordering, schadevergoeding.

“Bij brief van 27 mei 2011 verzocht de 
Commissie de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland om 
inlichtingen; in haar brief
herinnerde de Commissie de Nederlandse 
autoriteiten eraan dat alle maatregelen die 
staatssteun behelzen, bij de Commissie 
dienen te worden aangemeld. Een 
aanmelding in die zin was bij de Commissie 
niet ingekomen.“

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).

22 van 54 



7 november 2013

(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 
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Vier actuele ontwikkelingen:

1. Aantal klachten neemt toe
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Juridisch kader
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“Bij brief van 27 mei 2011 verzocht de 
Commissie de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland om 
inlichtingen; in haar brief
herinnerde de Commissie de Nederlandse 
autoriteiten eraan dat alle maatregelen die 
staatssteun behelzen, bij de Commissie 
dienen te worden aangemeld. Een 
aanmelding in die zin was bij de Commissie 
niet ingekomen.“

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).
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“Bij brief van 27 mei 2011 verzocht de 
Commissie de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland om 
inlichtingen; in haar brief
herinnerde de Commissie de Nederlandse 
autoriteiten eraan dat alle maatregelen die 
staatssteun behelzen, bij de Commissie 
dienen te worden aangemeld. Een 
aanmelding in die zin was bij de Commissie 
niet ingekomen.“

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).

“De Commissie heeft een aanzienlijk aantal 
brieven ontvangen van Nederlandse burgers 
die beweren dat Nederlandse gemeenten 
staatssteun verlenen aan profvoetbalclubs 
die met financiële moeilijkheden worden 
geconfronteerd.“

“De Commissie heeft uit de pers vernomen 
dat ...”

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).

25 van 54 



7 november 2013

(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

Een voordeel dat door de staat of met 

staatsmiddelen is bekostigd. 

Subsidies, leningen , gunstig belastingregime, 

garanties, vastgoedtransacties, PPS of andere 

overheidsdeelname, etc.

> financiële afspraken tussen overheden 

enerzijds en ondernemingen anderzijds.

Bron:  “de Groene Amsterdammer, 18-05-2011

26 van 54 
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

‘Elke eenheid die een economische activiteit 

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 

waarop zij wordt gefinancierd.’

Economische activiteit = aanbieden van 

goederen of diensten op de markt in (potentiële) 

concurrentie met private partijen.

“Sport clubs shall be considered 
undertakings to the extent they carry out 
economic activities”

Sports associations shall be considered as 
economic undertakings if they themselves 
carry out economic activity, for instance by 
commercially exploiting a sport event”. 

(European Commission 09/11/2011, C (2011) 7287)).

27 van 54 



7 november 2013

(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

‘Elke eenheid die een economische activiteit 

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 

waarop zij wordt gefinancierd.’

Economische activiteit = aanbieden van 

goederen of diensten op de markt in (potentiële) 

concurrentie met private partijen.

“Professional football clubs pursue their 
activities in many markets: participation in 
competitions; buying, selling and leasing 
players; sponsoring; merchandising; 
broadcasting and publicity agreements and 
others.”

(Europese Commissie 06/03/2013, Press release).
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(2) voor een onderneming, 
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(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

‘Elke eenheid die een economische activiteit 

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 

waarop zij wordt gefinancierd.’

Economische activiteit = aanbieden van 

goederen of diensten op de markt in (potentiële) 

concurrentie met private partijen.

“De status van de entiteit in het nationale 
recht is niet bepalend. Zo moet bijvoorbeeld 
een entiteit die volgens het nationale recht 
een vereniging of een sportclub is, misschien 
toch als een onderneming in de zin van 
artikel 107, lid 1, van het Verdrag worden 
aangemerkt. Het enige relevante criterium 
in dat verband is de vraag of de entiteit een 
economische activiteit uitoefent”

(Europese Commissie 11/01/2012, 2012/C 8/02).

29 van 54 
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waarop zij wordt gefinancierd.’

Economische activiteit = aanbieden van 

goederen of diensten op de markt in (potentiële) 

concurrentie met private partijen.

“De toepassing van de staatssteunregels is 
niet afhankelijk van de vraag of de entiteit is 
opgezet om winst te genereren. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht kunnen ook entiteiten zonder 
winstoogmerk goederen of diensten op een 
markt aanbieden. Wanneer dit niet het 
geval is, vallen aanbieders zonder 
winstoogmerk vanzelfsprekend volledig 
buiten het staatssteuntoezicht”

(Europese Commissie 11/01/2012, 2012/C 8/02).
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

In de praktijk wordt alleen bij lokale projecten 

aangenomen dat niet aan dit criterium wordt 

voldaan. 

Echter: Beschikking N 258/2000:

Indien (in casu) een zwembad louter een 

plaatselijke markt bedient en de exploitant een 

‘lokale’ onderneming is er geen sprake van 

staatssteun.

“De Nederlandse autoriteiten hebben de 
impact van eventuele steun op de 
interne markt ter discussie gesteld voor 
clubs die niet op Europees niveau 
voetballen. In dat verband wil de 
Commissie hier opmerken dat elk van de 
betrokken voetbalclubs een
potentiële deelnemer is in Europese 
voetbaltoernooien. …

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).
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Echter: Beschikking N 258/2000:

Indien (in casu) een zwembad louter een 

plaatselijke markt bedient en de exploitant een 

‘lokale’ onderneming is er geen sprake van 

staatssteun.

… De Commissie wil voorts
aanstippen dat profvoetbalclubs 
economische activiteiten ontwikkelen op 
meerdere  andere markten dan het 
deelnemen aan voetbalcompetities, zoals de 
transfermarkt voor profspelers, reclame, 
sponsoring, merchandising of 
mediacoverage. Steun aan een 
profvoetbalclub versterkt de positie van die 
club op elk van die markten,
waarvan de meeste meerdere lidstaten 
omvatten. … ”

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

In de praktijk wordt alleen bij lokale projecten 

aangenomen dat niet aan dit criterium wordt 

voldaan. 

Echter: Beschikking N 258/2000:

Indien (in casu) een zwembad louter een 

plaatselijke markt bedient en de exploitant een 

‘lokale’ onderneming is er geen sprake van 

staatssteun.

… zelfs een club als FC Den Bosch, die tot 
dusver nooit aan een toernooi op Europees 
niveau heeft deelgenomen, rekende met 
inkomsten uit toekomstige transfers van zijn 
meest succesvolle spelers. De Commissie 
doet ook opmerken dat diverse sponsors van
de betrokken clubs activiteiten ontplooien 
buiten Nederland. “

(Europese Commissie 06/03/2013, C (2013) 1152)).
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

In het geval van een algemeen economische 

maatregel die ten goede komt aan het gehele 

bedrijfsleven in één lidstaat is er geen sprake 

van selectiviteit. 

“As regards the selectivity of the measure 
from the donors' perspective, since the tax 
deductions are available to all
undertakings in all sectors without any
limitation, i.e. any company can be a 
donor, the scheme shall be considered as 
a general measure that does not provide
selective advantage to any undertakings.”

“Concerning the owners and users of the 
infrastructures, the measure is selective in 
nature that it targets only sport 
infrastructure facilities and other tangible 
assets used by the five most popular team 
sports in Hungary.”

(European Commission 09/11/2011, C (2011) 7287).
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(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

1. handelt overheid als marktpartij?

2. handelt onderneming in algemeen 

belang?
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1. handelt overheid als marktpartij?

…  als normale investeerder? 

- bijv. grondverkoop door gemeente 

(“mededeling grondtransacties”: 

1. openbare biedprocedure 

2. taxatie

3. andere marktconforme wijze?

…   als normale kredietverlener?

- bijv. leningen door gemeente 

1. marktconforme voorwaarden

2. gezondheid onderneming

…. als normale crediteur?
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2.  handelt onderneming in algemeen belang?

- Opleidingen: 

1. Toezicht overheid

2. Kruissubsidiering voorkomen

“The European Commission decided on 
Wednesday not to object to a public 
subsidy scheme for professional sports 
clubs, notified by France, since the 
subsidies do not constitute state aid under 
the EC Treaty. It was clear from an 
examination of the notification that the 
measures are designed to assist education 
and initial training and as such constitute 
an educational or comparable scheme. ”

(European Commission, press release, 25 April 2001)
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2.  handelt onderneming in algemeen belang?

- Opleidingen: 

1. Toezicht overheid

2. Kruissubsidiering voorkomen

- Openbare infrastructuur:

1. Voor iedereen toegankelijk

2. Non-discriminatoir

- Uitvoering andere publieke taken (DAEB)

1. Transparant

2. Marktconform

3. Uitvoering publieke taken

“With a view to promoting positive long-
term investments in football, it is 
nevertheless legitimate that certain 
categories of expenditure, directed to 
matters such as infrastructure
improvement, youth training and 
development and community and social 
projects, should not jeopardize the ability of 
clubs to comply with the “break even” 
principle.

These objectives are also consistent with the 
aims and objectives of European Union
policy in the field of State Aid.”

21-03-2012, Joint statement by vice-president Joaquín
Almunia and president Michel Platini
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2.  handelt onderneming in algemeen belang?

- Opleidingen: 

1. Toezicht overheid

2. Kruissubsidiering voorkomen

- Openbare infrastructuur:

1. Voor iedereen toegankelijk

2. Non-discriminatoir

“De opmerkingen die door de Nederlandse 
autoriteiten in het kader van de 
onderzoeksprocedure zijn ingediend, 
bevestigden het multifunctionele karakter 
van het Ahoy complex en de diversiteit 
van de aldaar verrichte activiteiten. … 
Bovendien heeft de investering in het 
Sportpaleis ten doel een platform te 
creëren waar activiteiten ten behoeve van 
het algemene publiek worden ontplooid.”

(European Commission, C4/2008, 28/10/2008)
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Juridisch kader  

(1) een selectief voordeel 

(2) voor een onderneming, 

(3) verleend door de overheid, 

(4) waardoor de mededinging wordt vervalst en 

(5) de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.

Alleen indien 1 t/m 5 = melden bij de Europese 

Commissie. 

(6) Europese doelstelling?

- Redden en herstructureren van bedrijven in 

financieel problemen

- Sport als Europese doelstelling?

“Met het oog op de toetsing van 

steunmaatregelen aan artikel 107, lid 3, 

onder c,heeft de Commissie een reeks 

verordeningen, kaderregelingen, 

richtsnoeren en mededelingen 

bekendgemaakt betreffende soorten steun 

en horizontale of sectorale

doelstellingen waarvoor steun wordt 

verleend. Aangezien alle betrokken 

voetbalclubs met financiële moeilijkheden 

werden geconfronteerd en de steun door 

de betrokken gemeenten is verleend om 

die problemen aan te pakken, meent de 

Commissie dat het passend is om na te 

gaan of de criteria uit de communautaire 

richtsnoeren inzake reddings- en 

herstructureringssteun aan 

ondernemingen in moeilijkheden 

misschien van toepassing zijn.”
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Algemene Sportexceptie:

• Sport heeft een maatschappelijke functie, 

aangezien hiermee de gezondheid wordt 

bevorderd

• Sport heeft een sociaal-culturele dimensie 

naast een economische dimensie 

“Due to its important societal role (e.g. 

improvement of public health, social inclusion, 

education and training, voluntary activities) as 

well as economic dimension (e.g. contribution 

to employment and jobs) sport could be an 

important contributor to the Europe 2020 

Strategy”

(Beschikking SA.31722 – Hungary)

“The Union shall contribute to the promotion 

of European sporting issues, while taking 

account of the specific nature of sport, its 

structures based on voluntary activity and its 

social and educational function.”

(Artikel165 (1) Europese Werkingsverdrag)

“… recreatie (bijv. sportcentra, jeugdclubs);

Dat dit soort diensten worden aangeboden, is 

niet alleen van belang voor de sociale cohesie

op lokaal niveau, maar ook voor de regionale 

cohesie binnen een lidstaat.” 

(Mededeling van de Europese Commissie van 23 maart 2011 )
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“With regard to the achievement of a policy objective of 
common interest, it is noted that the construction of 
venues for sport and other public events and supporting
different types of activities which benefit the general
public can be considered as a State responsibility, 
particularly in light of the Amsterdam Declaration on 
Sport and article 165 of the Treaty, "The Union shall
contribute to the promotion of European sporting issues, 
while taking account of its specific nature, its structures
based on voluntary activity and its social and educational
function".
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“As the arena will ensure the general public's access and
practice of sport and culture, particularly considering the 
arena's multifunctional character and lack of capacity
and/or adequate and up-to-date facilities for sports and
cultural events in Uppsala, the municipality will be
fulfilling its responsibility to the general public by making 
the arena project possible. The realisation of the
arena must therefore be regarded as satisfying policy 
objectives of common interest".
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107 lid 3 sub c VWEU:

“Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd steunmaatregelen om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale 

economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 

plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijke belang 

wordt geschaad.” 

- Maatregelen noodzakelijk en proportioneel? 

- Sprake van marktfalen?

- Is het negatieve interstatelijk effect aanvaardbaar?

VB: ‘Hungarian tax benefit scheme’. Staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VWEU, maar 

verenigbaar op grond van art. 107 lid 3 sub c VWEU.
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107 lid 3 sub c VWEU:

“Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd steunmaatregelen om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale 

economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 

plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijke belang 

wordt geschaad.” 

- Maatregelen noodzakelijk en proportioneel? 

- Sprake van marktfalen?

- Is het negatieve interstatelijk effect aanvaardbaar?

VB: ‘Hungarian tax benefit scheme’. Staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VWEU, maar 

verenigbaar op grond van art. 107 lid 3 sub c VWEU.

Geen staatssteun

“In het onderhavige geval is de prijs die de clubs zullen betalen voor 
de huur van de hal echter zelfs iets hoger dan de gemiddelde 
marktprijs voor vergelijkbare faciliteiten in Nederland.

In het onderhavige geval zullen de twee clubs evenwel geen eigenaar 
zijn van de sporthal, die immers openbaar eigendom is. Zij krijgen 
slechts het recht deze voor maximaal 30% van de
capaciteit te gebruiken.

In het onderhavige geval hebben de Nederlandse autoriteiten 
bevestigd dat de contracten marktconform zijn en dat 
overcompensatie is uitgesloten” 
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