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A VAOP részére vélhetően jogellenesen nyújtott támogatás

Felhívás az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti észrevételek megtételére
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(EGT vonatkozású szöveg)

A Bizottság 2005.5.3-i levelében, amelynek eredeti nyelvű másolata ezen összefoglaló után szerepel, értesí-
tette Hollandiát az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozatáról a fenti
intézkedés miatt.

Az érdekelt felek a bizottsági eljárás tárgyát képező intézkedésre vonatkozóan az ezen összefoglaló és az
ezt követő levél közzétételét követő egy hónapon belül benyújthatják észrevételeiket az alábbi címre:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
SPA 3, 6/5
B-1049 Brussels
Fax No: (32-2) 296 12 42

Ezeket az észrevételeket közlik Hollandiával. Az észrevételeket előterjesztő érdekelt felek írásban kérhetik –
kérésük okát megnevezve –, hogy személyazonosságukat bizalmasan kezeljék.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE

LEÍRÁS

(1) A VAOP-ot, amely a hulladékpapír szolgáltatók egyesü-
letét jelenti („Vereniging van Aanbieders van Oud Papier”),
a kilencvenes évek elején hozta létre néhány holland helyi
kerület. E korlátolt felelősségű szövetkezeti vállalat célja a
résztvevő helyi kerületek területéről származó hulladék-
papír optimális begyűjtése, újrafeldolgozásra való előkészí-
tése (szelektálása/préselése) és eladása. Mivel a VAOP a
munka zömével – mint pl. szállítás és újrafeldolgozásra
való előkészítés – alvállalkozásokat bíz meg, 2002-ben
27,5 millió euro árbevétel mellett csupán 20 munkatársat
foglalkoztatott. A helyi hatóságoknak felszámolják a terü-
letükről származó hulladékpapír begyűjtésének és újrafel-
dolgozásra való előkészítésének költségeit, azonban
megkapják azokat a bevételeket, amelyek a hulladékpapír-
újrafeldolgozóknak történő értékesítésből származnak. A
VAOP tevékenységei jelentősen növekedtek a kilencvenes
évek alatt. Részesedése a holland hulladékpapírbegyűjtés-
piacból 2000 elején 25 és 30 % között mozgott. Ugyan-
csak jelentős szereplő a hulladékpapír újrafeldolgozásra
való előkészítésének piacán (szelekció/préselés). Ezzel
párhuzamosan a VAOP belépett a holland használtüveg
piacra is, amelynek egyik vezető szereplőjévé vált.

(2) Bár a holland helyi hatóságokat jogilag kötelezik, hogy a
hulladékpapírt szelektíven gyűjtsék be és kínálják fel az
újrafeldolgozási piacon, az ezen feladatok ellátásának szer-
vezésére vonatkozóan nincsen pontos előírás. A holland
kerületek többsége emiatt e munkák ellátását közbeszer-

zési eljárás keretében ítélik oda. A VAOP rendszeres részt-
vevője ezen eljárásoknak és így közvetlen versenybe lép
olyan magánvállalkozásokkal, amelyek ugyanezeket a szol-
gáltatásokat nyújtják.

(3) A jelenlegi eljárás tárgyát két olyan kölcsön képezi,
amelyet állami intézmények nyújtottak. Először, 1998
márciusában a BNG bank 16,3 millió holland forintnyi
(7,4 millió euro) hitelkeretet bocsátott a VAOP rendelke-
zésére. 1997. december 31-én a VAOP konszolidált
mérlege szerinti sajáttőkéje 0,8 millió holland forintot (0,4
millió euro), mérlegfőösszege pedig 17,3 millió holland
forintot (7,9 millió euro) tett ki. Másodszor, 2001 során a
helyi hatóságok beleegyeztek abba, hogy a VAOP –
részükre, mint hulladékpapír szolgáltatók – fizetendő
tartozásait 3 millió holland forintot (1,3 millió euro)
kitevő másodrangú kölcsönné alakítsák át. A VAOP-ot
2000 végére súlyos veszteségek érték. 2000. december
31-én a VAOP konszolidált mérlegében negatív, 3,4 millió
holland forintnyi (1,5 millió euro) sajáttőke szerepelt.
Ugyanebben az időpontban a mérlegfőösszeg 32,1 millió
holland forintot (14,5 millió euro) tett ki.

VIZSGÁLAT

(4) A BNG által nyújtott kölcsön mértéke, többek között a
VAOP sajáttőkéjéhez viszonyítva, abban az időpontban
meghaladta az ebben a helyzetben egy magánbank által el-
fogadhatónak ítélt bármely szintet. Mivel alig volt a
kedvezőtlen fejlemények kivédését és bizonyos szintű
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veszteségek felszívását szolgáló sajáttőkepuffer, a nemtelje-
sítési valószínűség nagyon magas volt. A BNG a követe-
lések egy részére jelzálog formájában biztosítékokat köve-
telt, de e biztosíték értéke jóval a nyújtott kölcsön összege
alatti volt. Ahhoz, hogy egy piaci alapon működő hitel-
ezővel kapcsolatban álló vállalkozás ennyire átfogó finan-
szírozási forráshoz jusson, magasabb sajáttőkével kell,
hogy rendelkezzen. Emiatt a BNG által nyújtott kölcsön
elősegítette a VAOP gyorsabb fejlődését, több közbeszer-
zési eljárásban való részvételét és szolgáltatásainak alacso-
nyabb árakon való nyújtását.

(5) A második intézkedésre – a kerületek által nyújtott 1,3
millió eurónyi másodrangú kölcsön nyújtására – 2001
első felében került sor, amikor is a VAOP kritikus pénz-
ügyi helyzetben volt. A VAOP sajáttőkéje negatív volt.
Továbbá jelentős mértékű, első helyre sorolt adóssággal
rendelkezett. Továbbá, szinte valamennyi eszköz a BNG
jelzálogának fedezetét szolgálta. Röviden, a csőd beáll-
tának valószínűsége magas volt, és amennyiben bekövet-
kezett volna, a másodrangú hitelezők nem tudták volna
behajtani a követeléseiket. Ebben az időpontban az érin-
tett helyi hatóságok már a VAOP hitelezői voltak,
amelynek, mint hulladékpapír szolgáltatókkal szemben
fennálló tartozásai voltak. Piaci alapon működő hitelező
előnyben részesítette volna, hogy tartozásait kölcsönné
alakítsák át a VAOP csődjének kérvényezése helyett, amely
potenciálisan a követelések részbeni vagy teljes elvesztését
idézte volna elő. Jelen esetben ugyanakkor a Bizottság
kétségbe vonja, hogy a kölcsön feltételei elfogadhatóak
lettek volna egy piaci alapon működő hitelező számára.
Következésképp, a szóban forgó másodrangú kölcsön
nyújtásával a VAOP előnyre tett szert.

(6) E két intézkedés az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak minősül.

(7) Jelen esetben, a 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásra vonatkozó általános tilalom alóli, a 87. cikk
(2) bekezdésében és a 87. cikk (3) bekezdésében foglalt
mentességek egyike sem tűnik alkalmazhatónak. A 86.
cikk (2) bekezdés vonatkozásában a Bizottság megállapítja,
hogy a két támogatási intézkedésnek nem volt sem célja
Hollandia egyes részein a hulladékpapír-újrafeldolgozás
biztosítása, és nem is idézte elő azt. A VAOP-nak számos
versenytársa van, és nincsen arra mutató jel, hogy ez
utóbbiak vagy más, új potenciális versenytárs ne lettek
volna abban helyzetben, hogy ne tudták volna biztosítani
a VAOP által 1998 óta nyújtott hulladékpapír-begyűjtést.

(8) Emiatt a Bizottság kétségbe vonja a támogatás közös
piaccal való összeegyeztethetőségét.

A 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikke szerint valamennyi
jogellenes támogatás visszakövetelhető a kedvezményezettől.

A LEVÉL SZÖVEGE

„Met dit schrijven stelt de Commissie Nederland ervan in kennis
dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten verstrekte
informatie over de bovengenoemde maatregel, heeft besloten
de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te
leiden.

1. PROCEDURE

(1) Bij brief van 12 juni 2002, die werd ingeschreven op 17
juni 2002, ontving de Commissie een klacht tegen vier
vermeende onrechtmatige steunmaatregelen ten behoeve
van VAOP, te weten een gedeeltelijke vrijstelling van de
vennootschapsbelasting en belasting op toegevoegde
waarde, het verstrekken van een lening, alsmede het vers-
trekken van een achtergestelde lening. Bij brieven van 30
juli 2002 en 6 december 2002 verzocht de Commissie de
Nederlandse autoriteiten om inlichtingen, die zij ontving
bij brieven van 10 oktober 2002 respectievelijk 10
februari 2003. Op 29 april 2003 had een bijeenkomst
plaats tussen de klager en de diensten van de Commissie.
Bij brief van 5 mei 2003 deelde de klager de Commissie
mee dat hij voornemens was bij de Nederlandse autori-
teiten meer informatie over de zaak in te winnen en dat
hij op basis hiervan zijn klacht vervolgens zou her-
oriënteren naar bepaalde steunmaatregelen. Bij brief van
13 september 2004, ingeschreven op 17 september 2004,
verschafte de klager aanvullende gegevens, met name over
de financiële situatie van VAOP en liet hij weten voorne-
mens te zijn de klacht te beperken tot de door de BNG
aan VAOP verstrekte lening. Op basis van dit nieuwe
document verzocht de Commissie de Nederlandse autori-
teiten bij brief van 21 oktober 2004 om aanvullende
inlichtingen, die zij verschaften bij brief van 17 december
2004, ingeschreven op 3 januari 2005.

2. BESCHRIJVING

2.1. De begunstigde

(2) VAOP (Vereniging van Aanbieders van Oud Papier) werd
begin jaren '90 door verscheidene Nederlandse gemeenten
opgericht. Deze coöperatieve vereniging met uitgesloten
aansprakelijkheid had ten doel de optimale inzameling,
bewerking (sorteren/persen) en verkoop van het afvalpa-
pier dat van het grondgebied van de deelnemende
gemeenten afkomstig is.

(3) Aangezien VAOP de meeste werkzaamheden aan andere
bedrijven uitbesteedt, zoals het vervoer en de bewerking,
had het in 2002 slechts 20 personeelsleden bij een omzet
van 27,5 miljoen EUR. VAOP brengt de plaatselijke auto-
riteiten de kosten in rekening voor de inzameling en
bewerking van het van hun grondgebied afkomstige afval-
papier maar draagt ook aan hen de inkomsten over die
door de verkoop van het afvalpapier aan de producenten
van kringlooppapier worden gegenereerd.
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(4) De oorspronkelijke coöperatie is Coöperatieve Vereniging
VAOP u.a. In de loop van de jaren heeft deze moeder-
maatschappij verscheidene dochterondernemingen in het
leven geroepen om het operationele gedeelte van haar
activiteiten in onder te brengen. Deze dochteronderne-
mingen zijn naamloze vennootschappen. De Commissie
zal al deze ondernemingen onderzoeken als een één
enkele economische entiteit vormende groep omdat de
moedermaatschappij in alle dochterondernemingen een
meerderheidsbelang bezit. Deze participaties worden over-
genomen in de geconsolideerde rekening van de moeder-
maatschappij. Daarnaast heeft BNG, de voornaamste
crediteur van VAOP, slechts één kredietovereenkomst met
de groep gesloten, en heeft zij niet een overeenkomst met
iedere afzonderlijke onderneming; niettemin zijn in deze
overeenkomst ook per onderneming kredietlimieten vast-
gelegd. Tenslotte zijn er verscheidene financiële overd-
rachten en zekerheden tussen de verschillende onderne-
mingen van de groep. Zo is bijvoorbeeld iedere onderne-
ming tegenover BNG aansprakelijk voor de schulden van
een andere tot de groep behorende onderneming.

2.2. De markt

(5) De activiteiten van VAOP maakten in de jaren '90 een
zeer belangrijke groei door. Het marktaandeel van VAOP
op de Nederlandse markt voor de inzameling van oud
papier bereikte in de eerste jaren van het nieuwe millen-
nium 25 tot 30 %. VAOP is daarnaast een belangrijke
speler op de markt voor het bewerken van afvalpapier
(sorteren/persen). Parallel hieraan betrad VAOP de markt
voor de inzameling van afvalglas, waar het een van de
marktleiders werd.

(6) Hoewel de Nederlandse wetgeving aan plaatselijke autori-
teiten de taak oplegt om afvalpapier gescheiden in te
zamelen en voor hergebruik op de markt aan te bieden,
wordt de wijze waarop aan deze taken invulling wordt
gegeven niet in de wet geregeld. Daarom organiseren de
meeste Nederlandse gemeenten aanbestedingsprocedures
om deze werkzaamheden uit te besteden. VAOP neemt
regelmatig deel aan deze procedures. Bij deze gelegen-
heden treedt VAOP rechtstreeks in concurrentie met
bedrijven van de private sector die dezelfde diensten
aanbieden. Het feit dat VAOP, indien geselecteerd, de
meeste activiteiten aan derden uitbesteedt verandert niets
aan de afbakening van de markt waarop VAOP actief is,
namelijk de markt waarop zij opdrachten binnenhaalt en
waar zij door het ontvangen van staatssteun de concur-
rentie zou kunnen vervalsen.

(7) Het feit dat de plaatselijke overheid — indien deze aan het
einde van de aanbestedingsprocedure VAOP kiest — lid
kan worden van de coöperatie VAOP doet niets af aan de
conclusie dat VAOP als dienstverlener actief is op een
markt waar concurrentie is. Deze toetreding »achteraf«
maakt immers VAOP niet tot een onderdeel van de plaat-
selijke overheid die optreedt op een bevoegdheidsterrein
dat door de wet exclusief aan hem is toegekend en waar
geen concurrentie bestaat. Dit wordt bevestigd door het
feit dat de Nederlandse belastingdienst VAOP niet als
lokale overheid maar als een gewone onderneming behan-
delt.

2.3. De twee maatregelen

(8) Ten eerste kende BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) in
maart 1998 een kredietfaciliteit van 16,3 miljoen NLG
(7,4 miljoen EUR) aan VAOP toe. Op 31 december 1997
gaf de geconsolideerde balans van VAOP aan dat het eigen
kapitaal 0,8 miljoen NLG (0,4 miljoen EUR) beliep en het
balanstotaal 17,3 miljoen NLG (7,9 miljoen EUR) bedroeg.
Een jaar later beliepen eigen kapitaal en balanstotaal, na
de toekenning van de lening, 0,09 miljoen NLG (0,04
miljoen EUR) respectievelijk 29,1 miljoen NLG (13,2
miljoen EUR).

(9) Ten tweede hebben de lokale overheden er — in hun rol
als leverancier van afvalpapier — in de loop van 2001
mee ingestemd dat aan hen door VAOP verschuldigde
laattijdige betalingen in een achtergestelde lening van 3
miljoen NLG (13 miljoen EUR) werd omgezet. VAOP had
eind 2000 zware verliezen geleden na het faillissement
van een van haar dochterondernemingen. Op 31
december 2000 lieten de geconsolideerde rekeningen van
VAOP een negatief eigen vermogen zien van 3,4 miljoen
NLG (1,5 miljoen EUR). Op dezelfde datum bedroeg het
balanstotaal 32,1 miljoen NLG (14,5 miljoen EUR).

3. BEOORDELING

3.1. Bestaan van steun

Staatsmiddelen en toerekenbaarheid

(10) Beide maatregelen worden gefinancierd met staatsmid-
delen, hetzij direct door de lokale overheden hetzij indi-
rect door BNG die 100 % eigendom is van de Staat, de
provinciën en de gemeenten die onder hun controle
vallen.

(11) Terwijl de tweede maatregel rechtstreeks aan de autori-
teiten kan worden toegeschreven, doet de eerste, te weten
de door BNG verleende kredietfaciliteit, de kwestie van
toerekenbaarheid aan de staat rijzen. In het onderhavige
geval wijzen verschillende elementen erop dat BNG niet
als een gewone commerciële bank, maar onder de invloed
van de overheid is opgetreden. Het aandelenbezit in BNG
is beperkt tot entiteiten van de Nederlandse overheids-
sector. Verschillende leden van de Raad van Commissa-
rissen zijn afkomstig van lokale, provinciale en nationale
overheden. Volgens de gegevens waarover de Commissie
beschikt vormden deze leden tot 2003 de meerderheid
van de Raad van Commissarissen. Op zijn website presen-
teert BNG zich als »een bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang«. Aandeel-
houders van de BNG zijn onder meer de lokale en regio-
nale autoriteiten die de eigendom van en zeggenschap
over VAOP hebben. Tenslotte lijkt, zoals hieronder wordt
aangetoond, de gewraakte transactie onaanvaardbaar voor
een schuldeiser in een markteconomie. Dit wijst erop dat
BNG in het kader van deze transactie is opgetreden als
een overheidsinstantie die de commerciële dochteronder-
neming van verwante overheidsinstanties wil helpen, en
niet als een bank in het kader van het normale verloop
van haar kredietactiviteiten.
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Voordeel

(12) De omvang van de door BNG verstrekte lening lijkt, in
vergelijking onder meer met de omvang van het eigen
vermogen van VAOP op dat tijdstip, boven een niveau te
liggen dat in die situatie voor een bank van de private
sector aanvaardbaar was geweest. Aangezien er vrijwel
geen eigen vermogen was als buffer in geval van onguns-
tige ontwikkelingen en om bepaalde verliezen te absor-
beren, was de kans op wanbetaling zeer groot. BNG
verlangde zekerheden in de vorm van hypotheekrechten
over een deel van de vorderingen ten einde in geval van
faillissement meer geld te kunnen terugvorderen. De
waarde van deze zekerheden was echter veel geringer dan
het bedrag van de verstrekte leningen.

(13) Om een zo omvangrijke financiering te krijgen zou een
onderneming tegenover particuliere schuldeisers in een
markteconomie meer eigen vermogen nodig hebben
gehad. Het staat buiten kijf dat aandelenfinanciering meer
kost dan schuldfinanciering en dat dit soort financiële
middelen moeilijker is aan te trekken.

(14) De lening van BNG lijkt dan ook een aanzienlijk voordeel
te hebben verschaft omdat deze VAOP in staat stelde zich
sneller te ontwikkelen, op meer aanbestedingen in te
schrijven en lagere prijzen op te geven.

(15) De tweede maatregel — de door de gemeenten verstrekte
achtergestelde lening van 1,3 miljoen EUR — vond plaats
in het eerste halfjaar van 2001, toen VAOP er financieel
slecht voorstond. Op dat tijdstip had VAOP een negatief
eigen vermogen van 3,4 miljoen NLG (1,5 miljoen EUR).
Daarnaast was er nog een aanzienlijk bedrag aan niet-
achtergestelde schulden. Ook waren bijna alle activa al
bezwaard door hypotheekrechten ten gunste van BNG.
Kortom: de waarschijnlijkheid van een faillissement was
groot en indien dit zich inderdaad had voorgedaan hadden
de achtergestelde crediteuren niets meer kunnen invor-
deren.

(16) Op dat ogenblik waren de betrokken lokale overheden al
schuldeisers van VAOP, dat aan hen — in hun hoedanig-
heid van leveranciers van afvalpapier — betalingen
schuldig was. Na een vergelijking van het verwachte
verlies in elk scenario had een schuldeiser in een markte-
conomie er mogelijk de voorkeur aan gegeven zijn vorde-
ringen in een lening om te zetten in plaats van het faillis-
sement van VAOP aan te vragen, hetgeen potentieel het
gedeeltelijke of totale verlies van de vorderingen tot
gevolg had kunnen hebben. Het verstrekken van de lening
zou derhalve op zich mogelijkerwijs niet automatisch
steun uitmaken. De Commissie betwijfelt in het onderha-
vige geval echter of de voorwaarden van de lening voor
een schuldeiser in een markteconomie aanvaardbaar
zouden zijn geweest. De gemeenten hadden namelijk een
rente moeten verlangen die in overeenstemming was met
het risico. Daarnaast hadden zij er niet mee mogen
instemmen dat zij de meest achtergestelde schuldeiser van
VAOP werden terwijl hun bestaande vorderingen van een
hogere rangorde waren. Het feit dat de lening achterges-
teld is maakt terugvordering in geval van faillissement
aanzienlijk minder waarschijnlijk.

(17) De verstrekkers van de achtergestelde lening waren ook
de aandeelhouders van VAOP. Daarom moesten zij, bij
het evalueren van potentiële verliezen in geval van faillis-
sement (in vergelijking met de verliezen bij omzetting van
de bestaande vorderingen in een lening), rekening houden
met het verwachte verlies op hun bestaande vorderingen
en op de waarde van hun aandelen. In beginsel zou deze
stand van zaken de aandeelhouders ertoe kunnen
aanzetten zich ten aanzien van de voorwaarden van de
lening soepeler op te stellen om de waarde van hun
aandelen te behouden indien deze houding hun algemeen
een financieel gunstiger resultaat kon waarborgen. Redelij-
kerwijs kan echter worden aangenomen dat de waarde
van hun aandelen op het tijdstip waarop de lening werd
verstrekt te verwaarlozen was aangezien de boekwaarde
van het aandelenkapitaal ver onder nul lag. Een drastische
ommekeer ten goede viel niet te verwachten en het faillis-
sement dreigde. Onder deze omstandigheden was er voor
de lokale overheden geen bijzondere reden om soepeler
voorwaarden voor de lening te aanvaarden aangezien deze
opoffering alleen ten goede zou zijn gekomen aan de
overige crediteuren van VAOP en niet aan hen als
aandeelhouders.

(18) Concluderend kan worden gezegd dat de achtergestelde
lening een voordeel voor VAOP lijkt te hebben verschaft
dat de onderneming onder normale marktvoorwaarden
niet zou hebben gekregen.

Selectiviteit

(19) VAOP is de enige begunstigde van de maatregelen.

Gevolgen voor het handelsverkeer tussen lidstaten

(20) Enkele rechtstreekse concurrenten van VAOP zijn doch-
ters van buitenlandse maatschappijen. De steun verhindert
daarom potentieel dat buitenlandse bedrijven zich op de
Nederlandse markt vestigen of hun activiteiten daar uitb-
reiden. Daarnaast bestaat er ten aanzien van het afvalpa-
pier en glas dat door VAOP wordt ingezameld een inten-
sieve handel. Zo ondertekende VAOP een 10-jarige
overeenkomst voor de levering van 2 miljoen ton afvalpa-
pier met een dochteronderneming van Stora Enso in
Langerbrugge, België. VAOP verkoopt haar papier ook
aan Aziatische kopers.

(21) Concluderend lijken deze twee maatregelen te kunnen
worden aangemerkt als staatssteun overeenkomstig artikel
87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3.2. Verenigbaarheid met het Verdrag

(22) Geen van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 2
is op het onderhavige geval van toepassing. Wat artikel
87, lid 3 betreft, merkt de Commissie op dat de regio
Hilversum, waar VAOP is gevestigd, niet in aanmerking
komt voor regionale steun uit hoofde van artikel 87, lid 3,
onder a) en c). De uitzonderingsbepalingen van artikel 87,
lid 3, onder b) en d) zijn uiteraard niet van toepassing.
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(23) Wat artikel 87, lid 3, onder c) betreft, merkt de
Commissie op dat VAOP als een middelgroot bedrijf kan
worden aangemerkt. De KMO-verordening (1) is evenwel
niet van toepassing aangezien beide maatregelen exploita-
tiesteun vormen zonder dat er enige voorwaarden aan zijn
verbonden.

(24) Op grond van artikel 87, lid 3, onder c), kan steun ten
behoeve van het milieu verenigbaar worden geacht. In dit
verband heeft de Commissie de communautaire kaderre-
geling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2)
vastgesteld. Aangezien de beide steunmaatregelen echter
niet verbonden zijn aan maatregelen ter bescherming van
het milieu als zodanig, lijken de bepalingen van deze
kaderregeling niet van toepassing te zijn.

(25) Reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen
kan eveneens op basis van artikel 87, lid 3, onder c) als
verenigbaar worden beschouwd. De richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun (3) lijken echter niet
op de twee steunmaatregelen in kwestie van toepassing te
zijn. Ten eerste heeft BNG de lening verstrekt op een
tijdstip waarop de onderneming niet in moeilijkheden
verkeerde in de zin van de richtsnoeren. Ten tweede werd
de lening van de lokale overheden verstrekt op een tijdstip
waarop de onderneming zich in moeilijkheden bevond
maar blijkbaar geen deel uitmaakte van een omvangrijk
herstructureringsplan waarmee de onderneming haar
levensvatbaarheid op lange termijn had kunnen herstellen,
aangezien er bijvoorbeeld geen herkapitalisatie plaatsvond
om het eigen vermogen van de onderneming te herstellen
dat derhalve in sterke mate negatief bleef.

(26) Tenslotte wijst de Commissie erop dat de bepalingen in
artikel 86, lid 2 niet op het onderhavige geval van toepas-
sing lijken. Met de twee steunmaatregelen werd niet het

verlenen van een dienst van algemeen economisch belang
beoogd of bewerkstelligd, te weten de inzameling en
bewerking van afvalpapier in delen van Nederland, welke
dienst anders niet zou zijn verricht. De Commissie wijst er
namelijk op dat VAOP verscheidene concurrenten heeft
en niets wijst erop dat laatstgenoemden of andere poten-
tiële nieuwkomers de diensten op het gebied van afvalin-
zameling die sedert 1998 door VAOP worden verstrekt,
niet hadden kunnen verrichten.

(27) De Commissie betwijfelt dan ook of de steun als verenig-
baar met de gemeenschappelijke markt kan worden
beschouwd.

4. CONCLUSIE

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de
Commissie Nederland, in het kader van de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, binnen één maand vanaf
de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te
maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de
beoordeling van de steun. De Commissie wil onder andere
precieze gegevens ontvangen over de aan de twee leningen in
kwestie verbonden voorwaarden en rente. In dit verband
verzoekt de Commissie Nederland haar inzichten over de toere-
kenbaarheid met betrekking tot de BNG-lening en het in hoger-
vermelde twee maatregelen vervatte voordeel te willen
meedelen. Voorts wenst zij gegevens te ontvangen over de
economische en financiële ontwikkeling van onderneming,
inclusief de mogelijke terugbetaling van twee leningen, sedert
de toekenning van deze twee steunmaatregelen. Zij verzoekt
uw autoriteiten onverwijld een afschrift van dit schrijven aan
de potentiële begunstigden van de steunmaatregel te doen
toekomen.”
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(1) PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
(2) PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3.
(3) Aangezien de maatregelen van 1998 en 2001 dateren, moeten zij

worden onderzocht op basis van de in PB C 368 van 23.12.1994,
blz. 12 gepubliceerde richtsnoeren voor de eerste maatregel en op
basis van de in PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2 gepubliceerde
richtsnoeren voor de tweede.


