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BETREFT: VERKOOP GEMEENTEHUIS/
STAATSSTEUN EN AANBESTEDING

Geachte mevrouw De Jong, beste Baukje,

Wij spraken elkaar afgelopen woensdag over het voornemen van de gemeente
Schagen om het gemeentehuis te verkopen. In het kader van die verkoop vroeg je mij
om de gemeente Schagen te adviseren over het risico van staatssteun en een
mogelijke aanbestedingsplicht. Voor dit advies ben ik uitgegaan van de volgende
situatie.

De marktwaarde van het gemeentehuis is getaxeerd door een taxateur. De gemeente
heeft een geïnteresseerde koper gevonden, zijnde een onderneming, die het
gemeentehuis als een bedrijfsverzamelgebouw wil (laten) gebruiken. Deze potentiële
koper zal het gemeentehuis aankopen tegen betaling van de (getaxeerde)
marktwaarde. De (juridische) eigendom zal direct overgaan op de koper. Betaling van
de koopprijs zal evenwel niet in één keer en direct geschieden, maar in termijnen.
Hoe die gespreide betaling exact zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Gelet op deze situatie zijn twee vragen gerezen, namelijk (l) of deze vorm van
betaling in strijd kan zijn is met de regels van staatssteun (2) of deze vorm van
verkoop in strijd kan zij11 met het aanbestedingsrecht.

STAATSSTEUN

In nagenoeg alle gevallen, waarin een overheidsorgaan een transactie aangaat met een
onderneming, die met (directe dan wel indirecte) financiële gevolgen heeft, zal
getoetst moeten worden of in overeenstemming met de regels van het staatssteunrecht
wordt gehandeld. Art. 107 lid 1 VWEU behelst het juridisch kader, waaruit volgt in
welke gevallen sprake is van ontoelaatbare staatssteun. Dit is het geval indien sprake
is van (i) overheidsmiddelen (ii) die een voordeel verschaffen (iii) aan bepaalde
ondernemingen of producties (iv) waardoor de mededinging wordt (of dreigt te
worden) vervalst en (v) het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt
beïnvloed. Aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan, wil sprake zijn van
ongeoorloofde staatssteun.

Voor situaties waarin overheidsorganen onroerende zaken, zoals het gemeentehuis,
verkopen, is art. 107 VWEU verder uitgewerkt in de (nieuwe) mededeling van de
Europese Commissie 'betreffende het begrip "staatssteun" in de zin van artikel 107,
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lid l, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie' (de
"Meaeae1ing").'
FINANCIERING KOOPPRIJS

Uit de Mededeling volgt dat een 'voordeel' (onder ii) ook kan bestaan vanwege
bepaalde financieringen ('staatsmiddelen', onder i) van een overheidsorgaan, zoals
subsidies, garanties en (renteloze) leningen.2 Indien die financieringen niet
marktconform zijn, kan mogelijk sprake zijn van staatssteunfl Het is evenwel de
vraag hoe de financiering van de koopprijs van het gemeentehuis van Schagen
uiteindelijk vorm gaat krijgen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van het
verstrekken va11 een geldlening van (een gedeelte van) de koopprijs. ln dat geval zal
de gemeente Schagen een marktconforme rente in rekening dienen te brengen. Doet
de gemeente dat niet, dan zou mogelijk sprake kunnen zijn van ongeoorloofde
staatssteun omdat de koper in dat geval een voordeel zou kunnen krijgen.

Een alternatief is, dat het gemeentehuis juridisch wordt geleverd door middel van een
zogenaamde Groninger akte. Dat houdt in dat het gemeentehuis alvast in eigendom
wordt overgedragen aan de koper, terwijl de koopprijs nog niet is voldaan. In de akte
van levering wordt vervolgens een ontbindende voorwaarde opgenomen die wordt
gekoppeld aan een bepaalde datum. Als de koper op die datum de koopprijs nog niet
heeft voldaan kan de gemeente de levering ontbinden, waarmee de eigendom weer
terug overgaat naar de gemeente. Is de koopprijs wel op tijd betaald aan de gemeente,
dan zal er een aanvullende akte worden verleden waarin verkoper kwijting verleent
voor de betaling van de koopprijs en wordt verklaard dat voormelde ontbindende
voorwaarde is vervallen. Ik heb onderzocht of een dergelijke gang van zaken in strijd
is bevonden met de regels omtrent staatssteun, maar dat is niet gebleken. Dat is m.i.
ook verklaarbaar vanwege het feit dat de levering door middel van een Groninger akte
een normale gang van zaken is in Nederland Waardoor m.i. sprake is van een
marktconforme regeling. Deze wijze van financiering komt natuurlijk wel in een
grijzer gebied naarmate de datum o1n de koopprijs (in termijnen) te betalen (ver) in de
toekomst ligt en de gemeente geen marktconforme rente in rekening brengt.

Het gaat er dus uiteindelijk om dat sprake is van een betalingsregeling die
marktconform is.

KOOPPRIJS

Wat betreft de koopprijs c.q. de marktwaarde volgt uit de Mededeling, dat in het
geval van verkoop van gronden een taxatie die een onafhankelijke deskundige vóór
de aanvang van de onderhandelingen heeft uitgevoerd om de marktwaarde te bepalen

1 20l6lC 262f0l; deze mededeling vervangt de mededeling van de Europese Commissie 'betreffende
staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties' (97./C 209103),
zie punt 229 van de Mededeling.

2 Zie punt 51 van de Mededeling.

3 Zie punt 108 e.v. van de Mededeling.
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op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria, in beginsel
voldoende isfl

Ik begreep dat de marktwaarde van het gemeentehuis is getaxeerd door een taxateur.
Gelet op het voorgaande zal in onderhavige situatie in beginsel geen sprake zijn van
ongeoorloofde staatssteun indien (i) de taxateur aangemerkt kan worden als ee11
'onafhankelijke deskundige' (ii) de taxatie is uitgevoerd vóórdat de gemeente Schagen
een koopprijs heeft voorgesteld en de potentiële koper een aanbod heeft gedaan en
(iii) de marktwaarde is bepaald op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en
taxatiecriteria.

Mij zijn op dit moment onvoldoende feiten en omstandigheden bekend om te kunnen
beoordelen in hoeverre aan deze voorwaarden is voldaan, maar zulks kan m.i. redelijk
eenvoudig door de gemeente worden vastgesteld. Mijn advies is om bij twijfel over
de onafhankelijkheid van de taxateur en/of de uitgangspunten van zijn taxatie (de
'marktindicaties en taxatiecriteria') een extra taxatie te laten uitvoeren. In het geval
niet is voldaan aan het criterium dat de taxatie is verricht nádat de gemeente een
verkoopprijs en/of de potentiële koper een koopprijs heeft voorgesteld, dienen m.i.
meer waarborgen in acht genomen te worden om te kunnen verzekeren dat een juiste
marktwaarde is bepaald.

AANBESTEDINGSRECHT

In de praktijk wordt door overheden bij de verkoop van gronden en vastgoed vaak
gebruik gemaakt van een aanbestedingsprocedure. Echter, anders dan door menigeen
gedacht, is een aanbesteding niet altijd noodzakelijk. Het Europese Hof van Justitie
heeft namelijk geoordeeld, dat de enkele verkoop van onroerend goed in beginsel niet
zijn aan te merken als aanbestedingsplichtige opdrachten in de zin van de
Aanbestedingswet of de Europese Richtlijn 2014/24/EU.5

Er is alleen sprake van een aanbestedingsplicht indien de te sluiten overeenkomst
kwalificeert als een 'overheidsopdracht' in de zin van de Aanbestedingswet. Om te
kunnen spreken van een overheidsopdracht is vereist dat de aanbestedende dienst - de
gemeente - met een marktpartij (i) een schriftelijke overeenkomst sluit, (ii) die onder
bezwarende titel is aangegaan en (iii) waarvan de opdracht betrekking heeft op hetzij
de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als uitvoering van werken, dan wel het laten
uitvoeren van welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de
aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan
een bijbehorende verbouwing van het gemeentehuis.

Indien het enkel gaat om de verkoop van het gemeentehuis is in beginsel geen sprake
van een overheidsopdracht, waardoor de regels van het aanbestedingsrecht geen
belemmering lijken te vormen voor de verkoop van het gemeentehuis.

4 Mededeling 'betreffende het begrip "staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie' punt 103.

5 Hvl EU 25 maart 2010, Zaak C-45lf08 (Müller).
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CONCLUSIE

Het zal uiteindelijk afhangen van de exacte wijze van fmanciering om met (meer)
zekerheid te kunnen beoordelen of sprake zal zijn van ongeoorloofde staatssteun.
Voor zover de financiering een geldlening inhoudt, waarvoor de gemeente een
marktconforme rente in rekening brengt dan wel de transactie laat plaatsvinden door
middel va11 een Groninger akte, zie ik in beginsel geen strijdigheden met de regels
omtrent staatssteun. Verder zal de gemeente de enkele verkoop van het gemeentehuis
niet hoeven aan te besteden. Dat wordt pas anders, indien (tevens) sprake is van een
overheidsopdracht aan de koper.

Met vriendelijke groet,

/'
/

MARIELOE VAN DER STOEP
Advocaat
DLA PIPER NEDERLAND N.V.

Marieloe.vanderStoep@dlapiper.com
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