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DEEL 11 - BESTUURSRECHTELI JKE HOTSPOTS 

In Frankrijk heeft men recentelijk ook een einde gemaakt aan de juridisch schimmige 
situatie van de laag-laagwaterlijn. In een Décret van 13 februari 2013 wordt bepaald 
dat de Préfet Maritime regelgevende bevoegdheid bezit in de kustwateren, de ge 
meente slechts op het vasteland, ongeacht wat de waterstand is. Een uitzondering 
wordt echter gemaakt voor regels met betrekking tot zwemmen in zee, windsurfen 
en waterscooters en dergelijke. Tot 300 meter zee-inwaarts, gemeten vanaf de reële 
waterlijn, heeft de burgemeester de bevoegdheid om hierover regels uit te vaardigen. 
Voor het gebruik van heli's op jachten in deze zone - op sommige plekken in Frankrijk 
is de levenstandaard net wat hoger dan hier te lande - is de Préfet Maritime echter 
weer de bevoegde instantie. 

De gemiddelde strandtoerist op zoek naar zon, zee en gelukzaligheid zal dit alles 
echter een zorg zijn. Het enige wat voor hem of haar op het strand telt, is rust en 
veiligheid. En daaraan draagt ook dit arrest ongetwijfeld bij. 
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Adrienne de Moor-van Vugt' 

Je zult maar curator zijn van een fabriek in aluminium raam- en deurprofielen en 
een doorstart willen maken. Het ziet er allemaal gunstig uit. De gezonde delen van 
het bedrijf worden ondergebracht in een doorstartonderneming, BUG-Alutechnik. De 
overheid denkt prima mee en verschaft een garantie van zeven miljoen Duitse mark. 
Na enige tijd is er een grote Europese speler die het bedrijf wil overnemen, Kaiser 
Aluminium Europe Inc. Hij heeft wel een verzoek: het aandelenkapitaal van BUG moet 
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worden verhoogd van één naar drie miljoen. Dat blijkt geen probleem te zijn: de 
deelstaatregering Baden-Württemberg springt in met een subsidie van twee miljoen 
Duitse mark.2 Kaiser heeft goede zaken gedaan en gaat vervolgens een alliantie aan 
met Hoogovens. Op zijn beurt weet Hoogovens via de Amerikaanse tak van Kaiser 
voet aan de grond te krijgen in _de autoindustrie en de ruimtevaartindustrie.3 Een 

waar succesverhaal. 
Succesverhaal? Het hangt van de Fehlentscheidungen aan elkaar. Het begint er al 
mee dat de curator de aanvraag om subsidie kennelijk doet als enig aandeelhouder 
van BUG-Alutechnik en de subsidie ook in die hoedanigheid ontvangt. Hoe hij erbij 
is gekomen om dat zo te doen, heb ik niet kunnen achterhalen. Feit is dat hij degene 
is die als subsidie-ontvanger op het besluit van de regering van Baden-Württemberg 
vermeld stond. De tweede Felhlentscheidung is die van Baden-Württemberg om mee 
te gaan in het grote verhaal over de overname en daarvoor geld op tafel te leggen, 
zonder te checken bij de Commissie of dat wel toelaatbaar is in het licht van de regels 
over staatssteun. De betaling van de subsidie werd afhankelijk gemaakt van de voor 
waarde dat zowel BUG als de overnemende partij zich ertoe verplichtten de subsidie 
enkel. te gebruiken ter verhoging van het aandelenkapitaal. Aldus geschiedde. In het 
kader van de overname droeg de curator (zijn aanspraak op) de subsidie over aan 
BUG. Dit werd beschouwd als een aandeelhoudersbijdrage en werd aan de reserve 
van BUG toegevoegd. Dat was in 1985. 
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U voelt hem al komen. De Europese Commissie leest in de krant over de overname 
en onderliggende constructie en heeft daar uit een oogpunt van eerlijke mededin 
ging toch wel wat vraagjes bij. Na veel heen en weer geschrijf komt de Commissie 
tot deze conclusie: "Deze financiële bijstand van de deelstaat Baden-Württemberg 
aan het bedrijf in Vogt bij Ravensburg is steun in de zin van artikel 92, lid 1, van het 
EEG-Verdrag. Door de subsidie van 2 miljoen Duitse mark verhinderde de deelstaat 
namelijk dat het marktmechanisme het te verwachten resultaat had, namelijk het 
verdwijnen van een verliesmakend bedrijf met een gering concurrentievermogen. Dit 
bedrijf werd door de steun op kunstmatige wijze in stand gehouden en de overname 
door een groot geïntegreerd aluminiumconcern vergemakkelijkt. Deze steun is dus 
reddingssteun, waardoor het steunontvangende bedrijf en de koper van dat bedrijf 
werden bevoordeeld boven concurrerende bedrijven in dezelfde sector, doordat de 
rentabiliteit op kunstmatige wijze werd verbeterd." En de steun was niet aangemeld 
en goedgekeurd, dus moest hij worden teruggevorderd. 

Het hielp ook al niet dat het bedrijf een doorstart had gemaakt, want zo stelde de 
Commissie: "Aangezien de onderneming nooit failliet is gegaan en thans in een sterk 
multinationaal concern is opgenomen, kan de subsidie van 2 miljoen Duitse mark 

2 Zie Commissie Beschikking 88/174/EEG en 8VerwG, 26.08.1999? 3 C 17/98 

3 http: //www.volkskra nt.n I/archief I hoogovens-gaat-alliantie-aan -met-kaiser-alum in i um-a407027 / en 

http·//www kalzip com/kalzip/ni/about/history.html. 

4 Beschikking van de Commissie van 17 november 1987 betreffende steun die de deelstaat Baden-Würt 

temberg van de Bondsrepubliek Duitsland heeft verstrekt aan BUG-Alutechnik GmbH, een onderne 

ming die aluminium produkten en halffabrikaten vervaardigt, 88/174/EEG, Pb 1988 L 79. 
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bovendien rechtens niet worden aangemerkt als het nakomen van een garantiever 
plichting van 7 miljoen Duitse mark." Derde Fehlentscheidung dus, de curator had het 
bedrijf beter failliet kunnen laten gaan. 

De Bondsrepubliek Duitsland was he_t met deze beschikking niet eens, maar besloot 
haar niet aan te vechten. De lidstaatrichtte de pijlen op de plicht tot terugvordering. 
De wet (art. 48 Verwaltungsverfahrensgesetz) en het vertrouwensbeginsel zouden in 
de weg staan aan de terugvordering. Dit leverde een van de eerst arresten op over de 
verplichting tot terugvordering van staatssteun in relatie tot het vertrouwensbegin 
sel.' Het Hof wees het standpunt van Duitsland af: als staatssteun niet deugdelijk is 
aangemeld en goedgekeurd, dan gaat het vertrouwensbeginsel niet op. Dit werd later 
nog eens herhaald in het Alcan-arrest, en is sindsdien vaste rechtspraak. 
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Terugvorderen dus, maar van wie? In Nederland spelen vergelijkbare problemen als 
sprake is van een penvoerder van een samenwerkingsverband. Vaak worden de voor 
schotten aan hem betaald en ook de vaststelling loopt via hem. Is het dan mogelijk 
van de penvoerder terug te vorderen, waarna deze dan maar van de werkelijk begun 
stigden het geld moet zien los te krijgen? Voor Nederland geldt dat in beginsel de 
subsidie-ontvanger degene is jegens wie de subsidiebeschikking wordt ingetrokken, 
waarna van hem kan worden teruggevorderd. Een redelijke wetsuitleg brengt dan 
mee dat bij een intrekking en terugvordering niet de penvoerder, maar de daadwer 
kelijke ontvangers kunnen worden aangesproken.6 krant over de overname 
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De Commissie had al laten doorschemeren dat eigenlijk Kaiser degene was die was 
bevoordeeld, maar gaf aan niet bij wie de steun moest worden teruggehaald. Duits 
land besloot het eerst maar eens te proberen bij degene die de steun had ontvangen: 
de curator, Dr.-G., in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder van BUG-Alutechnik. 
Deze stelde dat hij in deze kwestie was opgetreden als curator en dat hij sinds het 
faillissement in 1989 was opgeheven geen rol meer had. Vervolgens werd Kaiser, als 
rechtsopvolger van BUG-Alutechnik, aangesproken. Kaiser stelde echter geen begun 
stigde te zijn geweest van de steun en verwees naar Dr. G. Het Bundesverwaltungsge 
richt moest eraan te pas komen om de boel te ontwarren. 

Het gerecht wees erop dat de intrekking van de subsidiebeschikking de tegenpool 
is van de verlening. Logischerwijze is de geadresseerde van de verlening ook die 
van de intrekking. Dr. G. was de geadresseerde. Er stond bij dat hij dat was als enig 
aandeelhouder, maar dat betekende volgens het gerecht niet dat BUG daardoor de 
geadresseerde was. De enige die BUG rechtens mocht vertegenwoordigen en binden 
was namelijk de algemeen directeur, de heer 5.1 Dat Dr. G. was aangeschreven als enig 
aandeelhouder viel terug te voeren op het faillissement van het bedrijf waar BUG 
als doorstart uit voortgekomen was. Dr. G. had het bedrijf als curator van het failliete 
bedrijf opgericht en was daardoor enig aandeelhouder. Maar hij had de subsidie 
ontvangen in zijn hoedanigheid van curator. 
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5 HvJEG 20 september 1990, nr. 5/89, AB 1993, 143, m.nt. FHvdB. 

6 Zie CBb 13 mei 2015, ECLl:NL:CBB:2015:146, AB 2016, 56, m.nt. Dieperink. 
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Zonder twijfel is een rechtsopvolger van een subsidieontvanger degene tot wie de 
intrekkingsbeslissing zich mag richten, aldus het gerecht, maar ja, er was niemand die 
Dr. G. als curator was opgevolgd, want het faillissement was opgeheven. Het gerecht 
vindt vervolgens toch een opening om Kaiser als begunstigde aan te wijzen. De sub 
sidie is namelijk verstrekt met hét:·uitdrukkelijke doel het aandelenkapitaal van BUG 
te verhogen. Van BUG werd verlangd dat die daarmee uitdrukkelijk zou instemmen. 
Daarmee is BUG te kwalificeren als ontvanger van de subsidie en kan ook geadres 
seerde van de intrekkingsbeslissing zijn. En daarmee moet rechtsopvolger Kaiser de 
intrekking tegen zich laten gelden.7 
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6 BVerwG, 26.08.1999 7 3 C 17/98. 


