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Woord vooraf 

Sociale economie binnen een EU context onderzoeken is geen evident thema. Als sector 

wordt de sociale economie niet in alle lidstaten als dusdanig erkend en er bestaat veel 

onenigheid over het concept. Wat wel duidelijk is, is dat zij functioneert volgens bepaalde 

werkingsprincipes en bestaat uit verschillende ‘families’, namelijk de coöperaties,  

mutualiteiten,  verenigingen,  stichtingen en meer recent, sociale ondernemingen. Zij streeft 

verscheidene maatschappelijke doelstellingen na, waaronder de creatie van tewerkstelling 

(voor kwetsbare groepen), sociale inclusie, rurale en lokale ontwikkeling, sociale cohesie, 

milieuduurzaamheid, …. Toch erkent de EU al jaren het bestaan en de bijdrage van deze 

sector in de lidstaten en de belangrijke rol die zij kan spelen bij de tot standbrenging van de 

twee pijlers van de sociale markteconomie: het verwezenlijken van een economisch aspect 

gekoppeld aan een sociale dimensie in de tot standbrenging van een interne markt. 

In recente jaren verschijnt de sociale economie steeds meer op de EU scène, belicht  vanuit 

allerlei hoeken. Zo heeft het Europees Parlement reeds verschillende resoluties gestemd ter 

ondersteuning van de sociale economie. Deze sector maakt volgens haar deel uit van de 

interne markt en is belangrijk voor de bijdrage aan een duurzamer en inclusiever 

economisch model. Zij maakt echter ook deel uit van het Europees sociaal model, waardoor 

zij grote erkenning en steun van de EU en de lidstaten verdient. In 2009 stelde een resolutie 

dat “de sociale economie door rentabiliteit en solidariteit met elkaar te verenigen, een 

sleutelrol speelt binnen de Europese economie, aangezien zij kwalitatief goede banen 

genereert, de sociale, economische en territoriale cohesie versterkt, sociaal kapitaal 

genereert, een actief burgerschap aanmoedigt en bijdraagt tot meer solidariteit, een visie 

van een ander type economie creëert, met democratische waarden waarin mensen op de 

eerste plaats komen, en bovendien duurzame ontwikkeling en sociale, ecologische en 

technologische innovatie steunt.”1  De Social Economy Intergroup tracht verder de belangen 

van de sector te verdedigen en treedt op als facilitator tussen de sector en de EU 

instellingen. Ook het EESC heeft de voorbije jaren verschillende adviezen geleverd om het 

belang van de sociale economie, waaronder sociale ondernemingen, te promoten. Onder 

leiding van Commissaris Barnier heeft de Europese Commissie op haar beurt een belangrijke 

mijlpaal neergezet in 2011 door het uitvaardigen van een actieplan om de erkenning, 

regulering en financiering van een deel van de sociale economie te ondersteunen, namelijk 

                                                      
1
 Resolutie Europees Parlement 19 februari 2009 over de sociale economie, 2008/2250 (INI). 
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de sociale ondernemingen. Met het zogenaamde ‘Initiatief voor sociaal ondernemerschap’ 

(‘Social Business Initiative’) betonneerde de Commissie het belang van ‘sociaal 

ondernemerschap’ en ‘sociale innovatie’ binnen de Unie en volgden de voorbije jaren 

verschillende acties om een aangepaste ‘leefomgeving’ voor sociale ondernemingen te 

creëeren, waardoor ook zij als marktspelers maar wel met een maatschappelijke missie, echt 

zouden kunnen deelnemen aan, profiteren van en zich ontplooien binnen de interne markt. 

In het licht van de economische en financiële crisis bleek immers dat ‘business as usual’ toch 

niet zo bevorderlijk was geweest voor de EU groei. Binnen de EU2020 strategie, met de 

nadruk op zowel slimme als duurzame en inclusieve groei, is overduidelijk wat het belang is 

van de sociale economie om deze verschillende doelstellingen te bereiken. In het kader van 

inclusieve groei bijvoorbeeld, worden de verzorgingsstaten steeds meer onder druk gezet, 

enerzijds aangaande het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen tussen 20 en 64 

jaar van 69% naar ten minste 75% en anderzijds om het aantal Europese burgers dat onder 

de nationale armoedegrens leeft, met 25% te verlagen door meer dan 20 miljoen mensen uit 

de armoede te halen. 

Het is duidelijk dat de EU-regelgeving een impact zal hebben op maatschappelijke 

ondernemingen omdat het een kader schept en randvoorwaarden bepaalt. De precieze 

impact van de EU regelgeving op ondernemingen die een maatschappelijke met een 

economische doelstelling combineren - in dit onderzoek gedefinieerd als ‘maatschappelijke 

ondernemingen’ - is echter veel minder helder. Dit proefschrift wil hier aan tegemoet 

komen, door vanuit juridisch perspectief de precieze impact te onderzoeken op de 

markttoegang (vrij verkeer van diensten, vrijheid van vestiging en overheidsopdrachten) en 

de financiering (staatssteun, DAEB) van de maatschappelijke onderneming die zich situeert 

binnen de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen.  

Dit proefschrift had echter niet tot stand kunnen komen zonder de niet aflatende steun van 

promotor Prof.dr. Van den Bossche die in de maatschappelijke relevantie en potentie van dit 

thema bleef geloven en dankzij de input van de leden van de doctoraatscommissie Prof.dr. 

Verschueren en Prof.dr. Cuypers van de Universiteit Antwerpen. Dank vooral ook aan 

Prof.dr. Marleen Denef (Curia Advocaten) en Prof.dr. Josse Van Steenberge (UA) die mijn 

(juridische) interesse voor dit thema hebben aangewakkerd tijdens de jaren aan het Instituut 

Sociale Economie en de Acerta Leerstoel Social Profit, alsook aan Prof.dr. Nathalie Vallet en 

Prof.dr. Anne Van Regenmortel (UA). Verder ook een woord van dank aan Kathleen 

Vandebroek en Farah Nolens van het Departement WSE die steeds bereid waren om hun 
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visie en kennis in deze materie met mij te delen. Dank ook aan alle collega’s van de 

KHLeuven/UC Leuven-Limburg voor hun steun en aanmoediging, in het bijzonder mijn 

CESOC-collega, Wim Van Opstal, alsook mijn toenmalig departementshoofd dr. Imran Uddin 

en opleidingshoofd Peter Wouters. Verder ook veel dank aan de sociale economie koepels 

Groep Maatwerk, SST, Koepel LDE en aan Jos Sterckx (KCSE), Bert Baeyens (Public 

Procurement Management), Carole Castelein (VDAB), Koen Repriels (ACV) en Sébastien 

Pereau (ConcertES) voor de gedachtenwisselingen de voorbije jaren. Tot slot dank aan mijn 

familie en vrienden voor de onuitputbare hulp, steun en toeverlaat.  

De stof is bijgehouden tot en met 31 december 2015. 

 

Astrid Coates   
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Algemene Inleiding 

Afdeling 1. Onderzoeksfocus 

§1. Situering 

1. Alvorens het onderzoeksobject van de “maatschappelijke onderneming” (afgekort MO) 

juridisch te definiëren, dient het eerst binnen een bredere context gesitueerd te worden. We 

bespreken achtereenvolgens het verband tussen de maatschappelijke onderneming en het 

concept van de sociale economie, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het 

fenomeen van het sociaal ondernemen. 

1.1. Sociale economie 

1.1.1. Een begrip met verschillende definities en betekenissen 

1.1.1.1. Algemene situering 

2. Het toenemend belang van “maatschappelijke ondernemingen”2 de laatste jaren, 

hangt nauw samen met het hervormen van de verzorgingsstaat3 waarbij deze organisaties 

                                                      
2
  In het Engels verwijst men naar het begrip « social enterprise. »  

3
  De term “welvaartsstaat” is eigenlijk een letterlijke vertaling van het Engelse “welfare state”, dat door de 

politiek in de Engelse woordenschat is doorgedrongen. Uit mededelingen van personen die in 1945 in 
Engeland waren, merkt DONNER op dat het woord in de gesprekken reeds gangbaar was, maar niet in 
geschriften voorkomt. Wanneer men een naam wil geven, dan zegt men “the social service state”. De 
term wordt blijkbaar pas gebruikt in 1948 in “A short history of the British Working-Class Movement 1789-
1947”, van GDH Cole, waar de term tussen aanhalingsteken wordt gebruikt. A.M. DONNER, Over de term 
“welvaartsstaat”, Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. 
letterkunde, deel 20, no. 15, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1957, 554.  De term 
“verzorgingsstaat” is misschien begripsmatig juister (hoewel de twee begrippen volgens RUPPERT eigenlijk 
ook niet samenvallen: verzorgingsstaat betekent dat de staat de welvaart garandeert, terwijl 
welvaartsstaat betekent dat de overheid een zekere verantwoordelijkheid voor de welvaart van de 
burgers aanvaardt, zie M. RUPPERT, De welvaartsstaat, Kampen, J.H. Kok n.v., 1965, 32-35), maar wijkt 
dan weer af van wat gehanteerd wordt in het internationaal taalgebruik. “Welfare” betekent immers het 
zich goed bevinden, welvarend zijn en “state” betekent toestand. In Groot-Brittannië werd op het einde 
van de jaren dertig de term welvaartsstaat in het spraakgebruik van intellectuelen ingevoerd om te wijzen 
op de democratische rechten van de burger op sociale bescherming, in tegenstelling tot de openbare 
bijstand van de armenwetgeving. Zie H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, 
Leuven, Acco, 2008, 28. Er was heel wat tegenkanting van de bevolking tegen de “Poor Law” (The poor law 
(Acte for the Releife of the Poore) dateert van 1601, ten tijde van Koningin Elizabeth I. Voor meer 
informatie zie M. BRUCE, The coming of the welfare state, London,  BT Batsford Ltd, 1968, 32), met haar 
“Means test”: de “Welfare state” betekent het afscheid van het oude regime van armenverzorging dat 
erop was ingesteld ieder door afschrikking aan te sporen zo lang mogelijk in eigen onderhoud te voorzien 
en dat aan de behoeftige het stempel van onvolwaardigheid opdrong. Zie A.M. DONNER, Over de term 
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vaak aanzien worden door de overheid als mogelijke instrumenten van deze hervorming, 

nauw verwant aan het privatiseringsbeleid.4 Omdat de verzorgingsstaat in crisis is, worden 

meer taken gedelegeerd aan maatschappelijke ondernemingen, die zich bevinden tussen de 

overheid en de private sector.5 Ze situeren zich met andere woorden binnen de zogenaamde 

“derde” sector6, in bepaalde landen de “sociale economie”  genoemd7.  

Het idee van de “moderne” sociale economie ontstond in Frankrijk tijdens het derde 

decennium van de 19de eeuw. De term zelf werd voor het eerst gebruikt in 1830 toen Charles 

Dunoyer zijn “Nouveau traité d’économie sociale” publiceerde. De moderne sociale 

                                                      
“welvaartsstaat”, Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. 
letterkunde, deel 20, no. 15, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1957, 554. Het was 
er echter ook om het contrast te bevestigen met de “Power State” van de toenmalige fascistische 
dictaturen. In het Duits spreekt men van “Wohlfahrstaat of Sozialstaat”, in het Frans “l’Etat Protecteur”, 
“l’Etat Social” of van “l’Etat providence”.  

4
  X., The non-profit sector in a changing economy, OECD, Paris, 2003, 270. 

5
  Zie J. DEFOURNY, “Introduction: from third sector to social enterprise,” in C. BORZAGA en J. DEFOURNY, 

The emergence of social enterprise, London, Routledge, 2001, 1-2 over de rol die deze sector zou kunnen 
spelen: “(…) Others fear that the third sector will become an instrument for privatization policies, leading 
to social deregulation and the gradual unraveling of acquired social rights. Yet others stress the fact that 
advanced industrial societies are moving towards a redefinition of relationships between the individual, 
the intermediate structures of civil society and the state. In any case, we are probably moving from a 
welfare state to a new welfare mix where responsibility should be shared among public authorities, for-
profit providers and third-sector organizations on the basis of strict criteria of both efficiency and 
fairness.” 

6
  De term “derde sector” wordt echter niet universeel gebruikt, wat betekent dat er een hele reeks van 

definities bestaan, wat vaak verwarring met zich meebrengt. Concepten zoals de “non-profit sector” in de 
Verenigde Staten (waarbij er minder nadruk wordt gelegd op het democratische proces binnen de 
organisatie dan bij het sociale economie concept en winstuitkering totaal verboden is) en “Voluntary 
organisations” in Engeland worden vaak gehanteerd. Om de verwarring helemaal compleet te maken 
wordt ook soms “not-for-profit” gebruikt. Dit begrip wordt vaak in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om 
een hele reeks organisaties met een sociale doelstelling te beschrijven, waaronder “charities”, coöperaties 
en “voluntary organisations”. Het begrip “civil society” verwijst verder naar een nog breder begrip, met 
bijvoorbeeld ook vakbonden, politieke partijen, jeugdorganisaties, vrouwenorganisaties en andere. J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, “Inzet en uitdagingen van de sociale economie,” in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE and B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, realiteit & beleid, 
Leuven, Apeldoorn, Garant, 1999, 16; A. NICHOLLS, Social entrepreneurship, Oxford, University press, 
2006, xvii. 

7
        Het concept van “sociale economie” als alternatief voor het capitalisme is eerder voorbijgestreefd. Nu 

wordt er voornamelijk benadrukt dat sociale economie een nieuwe rol zal kunnen spelen door oplossingen 
te bieden voor (nieuwe) maatschappelijke en economische noden, waaronder werkloosheid: “It sees the 
economy as being in the service of man and society; consequently it combines economic efficiency and 
social well-being into a single objective. But this third sector is still in an emerging phase; contrary to what 
occurred in the 19th century, it aspires neither to take the place of the capitalist system nor to become a 
by-product of the cyclical movement of capitalism. On the contrary, the new social economy is emerging 
as an additional structural component in our economic system different at the same time from the whole 
public sector and the capitalist sector but as structured as these ones and necessary for the improvent of 
the allocation of resources and the distribution of income.” J.L. MONZON CAMPOS, “The “social 
economy”: Third sector in an evolving system,” in J. DEFOURNY en J.L. MONZON CAMPOS, Economie 
sociale: Entre économie capitaliste et économie publique, Brussel, De Boeck, 1992, 24-25. 
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economie is tot stand gekomen door een vermenging van de grote ideologieën van de 19de 

eeuw, zonder dat er één het exclusief geestelijk vaderschap kan opeisen.  De oorsprong 

hiervan vinden we terug in Frankrijk tijdens de eerste helft van de 19de eeuw, waar het begrip 

een veel bredere en vagere betekenis had dan nu. Op het einde van de 19de eeuw omvatte 

het idee van de sociale economie ook een veel ruimer gebied dan vandaag (dus ook alle 

vormen van staatsinterventies, patronages,…). De daadwerkelijke opbouw van de sociale 

economie gebeurde vervolgens als spontaan antwoord van de arbeiders op de 

mensonwaardige arbeidsvoorwaarden opgelegd door het kapitalisme. Initiatieven zoals 

coöperaties, mutualiteiten of andere associatieve organisaties ontstonden omdat aan 

belangrijke behoeften niet werd voldaan. Rond het midden van de 20ste eeuw was er echter 

een stagnering in het denken over en het ontwikkelen van sociale economie. De uitbouw van 

de verzorgingsstaat en de uitbreiding van de publieke sector waren hier de oorzaak van. 

Beide namen geleidelijk aan meer functies op die voorheen door de sociale economie 

werden vervuld.  

In de loop van de jaren ’70 werd het begrip sociale economie echter herontdekt. Tijdens de 

jaren ’80 ontwikkelde Frankrijk een aantal organisaties om, wat zij noemden, de “économie 

sociale” te promoten. In andere landen ontwikkelde het idee van een sociale economie 

trager, maar initiatieven werden geleidelijk gestart in landen zoals België en Spanje. Ditmaal 

was het sociaal probleem het oplossen van structurele en langdurige werkloosheid.8  Vaak 

wordt de sociale economie dan ook verengd tot de “sociale inschakelingseconomie”, die 

langdurig werkzoekenden en kansengroepen aan een baan wil helpen, wat bijgevolg 

belangrijk is voor de bevordering van tewerkstelling en sociale inclusie. Dergelijke 

ondernemingen worden in de Engelstalige literatuur “Work integration social enterprises” 

(afgekort WISE’s) genoemd.9 

                                                      
8
  Zie R. DE MEY, Ontstaansgeschiedenis van de sociale economie, Steunpunt werk en sociale economie, 

Leuven, 2008, 135 p.; J. DEFOURNY, Economie sociale - The Third sector, Bruxelles, 1992, 459 p.;  J. 
DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in Noord en Zuid”, in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENAU, Sociale economie in Noord en Zuid. Realiteit en beleid, 
Antwerpen, Garant, 1999, 31-61; A. GUESLIN, L’invention de l’économie sociale, Economica, Paris, 1987, 5; 
M. FRANS en K. SEYNAEVE, “Situering van de sociale inschakelingseconomie”, in M. FRANS, K. SEYNAEVE 
en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Spanningsvelden in de sociale economie, Antwerpen, 
Garant, 2002, 17-18; J. DEFOURNY, “The origins, forms and roles of a third major sector,” in J. DEFOURNY 
and JL. MONZON CAMPOS, The third sector: Cooperative, mutual & nonprofit organizations, Brussels, De 
Boeck, 1992, 27. 

9
       Zie onder andere hieromtrent D. DAVISTER, J. DEFOURNY en O. GREGOIRE, Work integration social 

enterprises in the European Union: An overview of existing models, EMES Working papers, 2004, no. 04/04 
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1.1.1.2. Het Belgisch perspectief 

A. Verschillende invullingen 

3. Op nationaal vlak wordt het begrip “sociale economie” op een verschillende wijze 

ingevuld.10 Over de contouren van het begrip sociale economie is reeds veel inkt gevloeid. 

Oorspronkelijk in Frankrijk ontsproten en beïnvloed door de ideeën omtrent de “derde 

sector”, was het in België eerst nog enkel aan de Waalse regio gebonden en kreeg het pas in 

Vlaanderen ingang in de jaren ’90.11  

Het verschil in opvattingen is nog steeds voer voor debat wat ook blijkt uit het verschil in 

definities die omtrent het begrip bestaan binnen België. 

De “Conseil Wallon de l’Economie Sociale (CWES)” schuift volgende definitie naar voren:  

Sociale economie bestaat uit economische activiteiten, uitgeoefend door “coöperatieven, 

mutualiteiten en verenigingen” met de volgende ethische principes:  

 

(1) dienst aan de leden of de gemeenschap eerder dan winst  

(2) autonoom beheer 

(3) democratische structuur 

(4) voorrang van arbeid en mensen op kapitaal in de verdeling van de winst.12 

                                                      
en X., Work integration social enterprises as a tool for promoting inclusion. WISE’s and their role in 
European policies, National cross cutting reports, 2009,  www.wiseproject.eu (www.diesiscoop  ). 

10
      Het spreekt voor zich dat men steeds in het achterhoofd moet houden dat een definitie van sociale 

economie een dynamisch gegeven is, van tijd en ruimte afhankelijk. L. JACOBS, C. GIJSELINCKX en P. DE 
CUYPER, Meer dan inschakeling alleen. Naar een brede en realistische afbakening van de sociale economie 
in Vlaanderen, Steunpunt WSE, WSE rapport 2, Leuven, 2014, 30. 

11
  Voor meer uitleg omtrent deze evolutie, zie onder andere R. DE MEY, Ontstaansgeschiedenis en dynamiek 

van de sociale economie, Steunpunt WSE, Leuven, 2008, 135 p.; M. DENEF, Economische activiteiten van 
vzw en stichting, Kalmthout, Biblo, 2004, 128; M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een 
slappe koord, Spanningsvelden in de sociale economie, Antwerpen, Garant, 2002, 16-19. 

12
  “L’économie sociale, se compose d’activités économiques exercées par des sociétés, principalement 

coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants: (1) 
finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit, (2) autonomie de gestion, (3) 
processus de décision démocratique, (4) primauté de personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition des revenus. » (CWES 1990). 

http://www.wiseproject.eu/
http://www.diesiscoop/
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Deze kenmerken werden in 2008 vervolgens opgenomen in het Waals decreet betreffende 

sociale economie. Hiermee wilde men tegelijkertijd een definitie van sociale economie in de 

wetgeving vastleggen, de sector organiseren alsook de bevoegdheidsdomeinen definiëren.13  

Een gelijkaardige definitie vinden we in Vlaanderen terug. Volgens de definitie van het 

“Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC)”14, bestaat de sociale economie uit een 

verscheidenheid aan bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van 

bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende 

basisprincipes respecteren:  

 

(1) voorrang van arbeid op kapitaal  

(2) democratische besluitvorming  

(3) maatschappelijke inbedding  

(4) transparantie  

(5) kwaliteit  

(6) duurzaamheid 

 

                                                      
13

     De vier ethische principes staan opgesomd in artikel 1: Dienstverlening aan de maatschappij of aan leden 
als doelstelling, veleer dan het nastreven van winst; bestuursautonomie; democratische 
besluitvormingsproces; voorrang van personen en arbeid op kapitaal bij de verdeling van opbrengsten. In 
artikel 1 staat verder dat de sociale economie wordt uitgeoefend door vennootschappen, waarvan in 
hoofdzaak coöperaties en/of vennootschappen met een sociaal oogmerk, verenigingen, mutualiteiten en 
stichtingen. Décret relatif à l’économie sociale, 20 november 2008, BS  31 december 2008. 

14
    In het regeerakkoord van 1992 verklaarde de Vlaamse regering voor het eerst dat ze de sociale economie 

wilde ondersteunen. De overheid gaf geen eenduidige omschrijving van sociale economie en kaderde ze 
de facto in het tewerkstellingsbeleid t.a.v. kansengroepen, in het bijzonder van kansarmen/risicogroepen 
en laaggeschoolde langdurig werklozen. Een dertigtal sociale economie initiatieven verenigde zich in het 
Vlaams Overleg Sociale Economie (1997). Sinds 2000 is sociale economie een Vlaamse bevoegdheid. 
Tijdens de periode 2009-2014 werd ingezet op een ‘socialere economie’ en werd een andere kijk op 
ondernemen met de realisatie van economisch succes, sociale verrijking en ecologische winst 
gestimuleerd. Het ondersteuningsaanbod voor de sociale economie ondernemingen moet meer worden 
afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften en op de globale economische en sociale uitdagingen 
zodat zij naar best vermogen worden ondersteund tot performante ondernemingen. Er wordt afgestapt 
van het primaat van de financiële winst alleen en de nadruk wordt gelegd op maatschappelijke behoeften 
lenigen en maatschappelijke meerwaarden realiseren en zichtbaar maken.  R. DE MEY, 
Ontstaansgeschiedenis en dynamiek van de sociale economie, Steunpunt WSE, Leuven, 2008, 135 p. en L. 
JACOBS, C. GIJSELINCKX en P. DE CUYPER, Meer dan inschakeling alleen. Naar een brede en realistische 
afbakening van de sociale economie in Vlaanderen, Steunpunt WSE, WSE rapport 2, Leuven, 2014, 19-23; 
F. VAN DEN BOSSCHE, Op weg naar een socialere economie in Vlaanderen, Beleidsnota 2009-2014, 56 p. 
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De sociale economie-bedrijven en initiatieven brengen goederen en diensten op de markt en 

zetten daarbij hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en 

rentabiliteit te verzekeren.15  

In de Waalse definitie wordt de sociale economie gekenmerkt door het feit dat zij meestal 

een specifieke juridische vorm aanneemt: de coöperaties, de mutualiteiten en verenigingen 

worden opgesomd. Volgens de Vlaamse definitie speelt het juridisch statuut echter geen 

rol16 en wordt er louter gesproken over “bedrijven en initiatieven”.17 Belangrijk om te 

vermelden is dat terwijl in Wallonië en Brussel de term sociale economie vrij algemeen in de 

mond genomen wordt, in Vlaanderen de term vooral op organisaties doelt die de 

inschakeling van kansengroepen via economische activiteiten beogen (de sociale 

“inschakelingseconomie”)18. Sinds het nieuwe maatwerkdecreet19 spreken we voortaan over 

“maatwerkafdelingen” (de vroegere invoegbedrijven20) en “maatwerkbedrijven” (de 

vroegere sociale21 en beschutte22 werkplaatsen).23  

                                                      
15

      VOSEC werd in 2013 vervangen door In-C. Zie www.vosec.be en www.socialeeconomie.be . 
16

     Met uitzondering van de verplichte rechtspersoonlijkheid. M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, 
Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2002, 26. 

17
  M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 

2002, 26.  
18

  Dit wordt mede verklaard door de politieke belangstelling voor de sector die zich voornamelijk toespitst 
op de inschakeling van kansengroepen. G. VAN DE BROECK en I. VANHOREN, De sociale economie wil 
groeien: marktniches en groeipotentieel van de sociale economie in Vlaanderen, HIVA, Leuven, 2007, 10. In 
de jaren 1950 startten de beschutte werkplaatsen vanuit zowel private als socialprofitinitiatieven. In de 
jaren ‘80 ontstonden de sociale werkplaatsen als gevolg van het feit dat noch de private, noch de publieke 
sector erin slaagde een gepast antwoord te bieden op de specifieke persoonlijke en situationele 
werkloosheidsproblematiek. In de jaren ‘90 kwamen vervolgens de invoegbedrijven tot stand, waarbij het 
gaat om reguliere bedrijven die zich richten op de kwaliteitsvolle inschakeling van kansengroepen en die 
op ondernemingsniveau de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (afgekort MVO) in de 
praktijk omzetten. In 2006 werd het decreet houdende de lokale diensteneconomie aangenomen, waarbij 
de basisidee de uitbouw is van een aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij 
maatschappelijke noden en evoluties waarbij een dubbele maatschappelijke meerwaarde of dividend 
gecreëerd wordt: enerzijds door de inschakeling van kansengroepen te bevorderen en anderzijds door de 
principes van MVO in diensten te verankeren. Zie Memorie van toelichting bij het Ontwerp van decreet 
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de 
stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, Parl.St. 2011-2012, nr. 1387, nr. 1, 3-5. 

19
  Decr. Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013 

(Maatwerkdecreet). 
20

  Besl. Vl. 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van invoegbedrijven, BS 29 juli 2005. Zie ook 
de aanmelding van deze maatregel door de Vlaamse overheid bij de Europese Commissie: Erkenning en 
financiering van invoegbedrijven, XE19/2005, België (Vlaams Gewest), 9 augustus 2005, Pb.C. 21 
september 2006, afl. 49, 2 en SA.40614 (2015/X), België (Vlaams Gewest), 20 januari 2015, gepubliceerd 
op 23 januari 2015, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256459/256459_1616016_3_1.pdf . 

21
  Decr. Vl. 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, BS 2 september 1998. 

22
  Besl. Vl. 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte 

werkplaatsen, BS 25 juli 2000. 

http://www.vosec.be/
http://www.socialeeconomie.be/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256459/256459_1616016_3_1.pdf
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Van belang is dat beide definities bepaalde ethische principes aanhalen die gangbaar zijn in 

de sector. 

Voor de volledigheid moet er nog een derde definitie vermeld worden, die men terugvindt in 

de Samenwerkingsakkoorden die in 2000 en vervolgens in 2005 werden afgesloten tussen de 

federale overheid en de entiteiten die in de gewesten en de gemeenschappen bevoegd zijn 

voor wat men de “meerwaardeneconomie” noemt.24 Deze economie streeft niet alleen 

zuiver economische doelstellingen na, maar ook sociale, ecologische en ethische. In het 

samenwerkingsakkoord wordt de sociale economie omschreven als één van de twee pijlers 

van de meerwaardeneconomie, naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen.25 

In het Vlaams decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak 

van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen26, wordt sociale economie in artikel 4 §2 omschreven als “een specifieke 

manier van ondernemen met aandacht voor welbepaalde maatschappelijke meerwaarden.” 

Er wordt vervolgens verwezen naar verschillende cumulatieve voorwaarden27. 

                                                      
23

  Vergelijk met Wallonië: “Correspondent à la définition de l'économie sociale: les asbl à pertinence 
économique, les sociétés coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération, les Entreprises 
d’insertion (EI), les Entreprises de travail adapté (ETA) et les Entreprises de formation par le travail (EFT), 
les Sociétés à finalité sociale (SFS), les mutuelles et coopératives d’assurance, les entreprises soutenues 
par la Sowecsom.” Zie www.concertes.be en www.econosoc.be . Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
financiert de Brusselse vzw's en bedrijven uit de sociale economie, namelijk de plaatselijke initiatieven 
voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de erkende inschakelingsondernemingen 
(IO's) in toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 (BS 30 maart 2004). Zie http://www.werk-
economie-emploi.irisnet.be/nl/subside-economie-sociale . 

24
  Zie hieromtrent ook Besl. Vl. 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van 

de meerwaardeneconomie, BS 28 november 2000 en het ontwerpdecreet van 30 november 2011 
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de 
stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, Parl.St. 1387, 2011-2012, nr. 1. 

25
  In het samenwerkingsakkoord 2005-2008 wordt in artikel 1 §2, 1° gesteld: “Sociale-economie-initiatieven 

en –bedrijven produceren goederen of leveren diensten die op de markt worden aangeboden, waarvoor 
een prijs wordt betaald en waarvoor een behoefte en cliënteel bestaat. Zij beogen continuïteit, 
rentabiliteit en duurzame ontwikkeling. Deze initiatieven en bedrijven eerbiedigen de volgende 
basisprincipes: voorrang van arbeid op kapitaal, beheersautonomie, dienstverlening aan de leden, aan de 
gemeenschap en aan de stakeholders, democratische besluitvorming, duurzame ontwikkeling met respect 
voor het leefmilieu. Binnen deze sociale-economie initiatieven nemen de buurt- en nabijheidsdiensten een 
belangrijke plaats in.” Dit akkoord was een verlenging van het vroegere Samenwerkingsakkoord van 4 juli 
2000 tussen de Federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie, BS 28 augustus 2001.  

26
      Art. 4 §2 Decr. Vl. 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak 

van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, BS 26 
maart 2012 (Ondersteuningsdecreet). 

27
    Zie echter ook de opmerking van de SERV bij dit artikel: “De SERV merkt op dat de definitie van sociale 

economie in artikel 4§2 op verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd en afwijkt van de gangbare 

 

http://www.concertes.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/subside-economie-sociale
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/subside-economie-sociale
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Enerzijds worden diverse uitingen van een “meerwaardenvisie op ondernemen” omschreven 

(1°). Het gaat om een verscheidenheid van ondernemingen die in hun doelstellingen de 

realisatie van welbepaalde maatschappelijke meerwaarden en principes vooropstellen (een 

minimale uitvoering van de voorwaarden wordt hierbij geopperd, er wordt geen 

voorkeurregeling in het decreet bepaald), meer specifiek gaat het om: 

a) Creatie en behoud van tewerkstelling, versterking van competenties ter bevordering van 

duurzame loopbanen en doorstroom waar mogelijk binnen de sociale economie en naar het 

normaal economisch circuit. De aandacht gaat naar de arbeidsmarktpositie van mensen uit 

kansengroepen, emancipatie en integratie; 

b) Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale 

milieuzorg;  

c) Voorrang van arbeid op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten waarbij de 

opbrengsten geen doel op zich vormen, maar een middel zijn om maatschappelijke 

doelstellingen te realiseren;  

d) Democratische besluitvorming, waarbij betrokkenen worden gestimuleerd en de kans 

wordt geboden tot inspraak in het beleid van de onderneming;  

e) Maximale transparantie, onder meer op het vlak van het te voeren algemeen beleid, de 

financiën en de interne en externe relaties;  

f) Kwaliteit van de relaties: bij externe relaties wordt gestreefd naar een win-win-

partnerschap waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld volgens 

gelijkwaardigheid en transparantie. Bij interne relaties gaat de aandacht naar de kansen op 

persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en arbeidsvoorwaarden van het personeel; 

 g) Maatschappelijke inbedding, door in dialoog te treden met de lokale gemeenschap en 

niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein, door netwerkvorming en 

samenwerking. 

Anderzijds wordt de bedrijfseconomische kernactiviteit van de onderneming belicht (2°): 

                                                      
definities en afbakeningen.” SERV, Advies Decreet ondersteuning sociale economie, 28 september 2011, 
60. 
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“De verscheidenheid aan ondernemingen die goederen en diensten produceren en 

leveren op de markt waarvoor bestaande en toekomstige behoeften en klanten 

bestaat, waarbij wordt gestreefd naar continuïteit, rentabiliteit, en maximale 

efficiëntie van de inzet van de middelen.” 

Belangrijk om te vermelden is dat de beide voorwaarden beschreven onder 1° en 2° een 

gelijk gewicht krijgen in het decreet.28 

 
 
 

 Privé sector Overheidssector 

 Met 

winstoogmerk 

Zonder 

winstoogmerk 

Zonder 

winstoogmerk 

Met 

winstoogmerk 

Inkomsten van 

commerciële 

aard 

  

Sociale economie 

  

Inkomsten van 

gemengde aard 

  

 

 

Inkomsten van 

niet-

commerciële 

aard 

    

Figuur 1: Samenvattende schema sociale economie en soorten inkomsten (Defourny et al., 2000) 

                                                      
28

  De beleidsdefinities specifiëren meer dan de andere definities de domeinen of activiteiten waarop deze 
doelstellingen betrekking hebben. De Vlaamse en Europese definities verwijzen beiden naar 
arbeidsintegratie, maar zijn niet helemaal in lijn met elkaar want de Vlaamse overheid verwijst 
daarenboven ook naar duurzame ontwikkeling en productie, terwijl de Europese Commissie verwijst naar 
persoonlijke diensten en lokale ontwikkeling van achtergestelde gebieden. L. JACOBS et al., Meer dan 
inschakeling alleen. Naar een brede en realistische afbakening van de sociale economie in Vlaanderen, 
Steunpunt WSE, WSE rapport 2, Leuven, 2014, 28. 

    Sociale inschakelingseconomie 
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 B. Sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen 

4. Het zou verkeerd zijn om sociale economie te beperken tot sociale 

inschakelingseconomie. Het begrip is immers veel ruimer.29  

In de praktijk blijkt echter dat een groot deel van sociale ondernemingen binnen de EU actief 

zijn binnen de sociale inschakelingseconomie. 30 Zij willen de inschakeling van moeilijk te 

plaatsen personen op de arbeidsmarkt faciliteren en hen een aangepaste baan aanbieden.31 

Dit hangt vaak samen met een aantal persoonsgebonden problemen die op korte termijn 

niet opgelost kunnen worden zoals armoede, psychische problemen, een handicap of een 

moeilijke familiale situatie. Om deze mensen complementair aan de sluitende aanpak ook 

een passend job aanbod te geven heeft het beleid bijgevolg de voorbije jaren een aantal 

                                                      
29

      In Sociale economie. Conceptualisering, sociale tewerkstelling en buurtdiensten uit 2000 pleitte Mertens 
voor de erkenning van de inschakelingseconomie als subsector van de sociale economie. In navolging van 
Defourny en Develtere bevestigde ze echter dat sociale economie niet kon worden herleid tot een 
finaliteit van inschakeling. Deze twee laatste auteurs stelden immers vast dat in de Westerse landen van 
de sociale economie werd verwacht dat ze kon bijdragen tot de strijd tegen de werkloosheid. Volgens hen 
bestond het gevaar echter dat in bepaalde landen de sociale economie door de publieke opinie in één 
adem zou worden genoemd met de initiatieven voor beroepsinschakeling van kwetsbare werklozen. 
Volgens Defourny en Develtere was het verband tussen tewerkstelling en sociale economie echter veel 
ingewikkelder. Alhoewel de sociale economie in de industrielanden een belangrijke werkgever was, 
hadden de meeste bestanddelen van de sociale economie het einddoel om goederen en diensten te 
produceren (landbouwcoöperaties, werknemerscoöperaties, etc.) en niet om arbeidsplaatsen te 
scheppen. Volgens de auteurs bevonden de inschakelingsinitiatieven (opleiding- en 
tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen) zich slechts aan het uiteinde van het spectrum van de 
sociale economie (J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “De leidraad van het boek: inzet en uitdagingen van de 
sociale economie,” in J. DEFOURNY, P. DEVELTERE  & B. FONTENEAU et al.,  Sociale Economie in Noord en 
Zuid. Realiteit en beleid, Leuven, Garant, 1999, 23. Volgens Mertens omvatte de sociale 
inschakelingseconomie “het geheel van initiatieven van de sociale economie die als finaliteit de 
herinschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden vooropstellen via een economische 
activiteit van goederen of diensten”. Volgens Frans en Vranken diende deze inschakeling echter breed te 
worden geïnterpreteerd. Het gaat volgens hen zowel over inschakeling in de reguliere arbeidsmarkt 
(professionele inschakeling) als over het inschakelen of integreren van mensen in de ruimere samenleving 
(sociale inschakeling). Arbeidszorg bijvoorbeeld, heeft niet als primaire doelstelling om mensen te laten 
doorstromen maar om door arbeidsmatige activiteiten participatie aan en integratie in de samenleving te 
stimuleren. Zie R. DE MEY, Ontstaansgeschiedenis en dynamiek van de sociale economie, Steunpunt WSE, 
Leuven, 2008, 24-25;  S. MERTENS, “Verduidelijking van het concept: naar een consensus over 
woordgebruik?” In J. DEFOURNY et al. (eds), Sociale economie. Conceptualisering, sociale tewerkstelling en 
buurtdiensten, Antwerpen, 2000, 36-37; M. FRANS en K. SEYNAEVE, “Situering van de sociale 
inschakelingseconomie,” in M. FRANS, K. SEYNAEVE & J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord. 
Spanningsvelden in de sociale economie, Leuven, Garant, 2002, 35.  

30
    Naast de WISE’s, houden sociale ondernemingen binnen de EU zich vooral bezig met sociale diensten van 

algemeen belang. In een aantal EU-lidstaten zijn deze werkintegratie sociale ondernemingen de 
dominante vorm: de Tsjechische republiek, Hongarije, Letland, Polen, Slowakije, Slovenië. ICF Consulting 
services, A map of social enterprises and their eco-systems in Europe, DG Employment, social affairs and 
inclusion, 2014, 5. 

31
    M. HUYSENTRUYT, I. LARDINOIS en B. OERS, The state of social entrepreneurship in Belgium, Oksigen Lab, 

Seforïs Country report, 2014, 9.  
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maatregelen uitgewerkt met de focus op opleiding en begeleiding om hen over de drempel 

naar werk te tillen. Bijkomend wenste het beleid via deze maatregelen een maatschappelijke 

meerwaarde te realiseren door onder meer de opname van de principes van MVO in de 

organisaties te stimuleren en een aanvullende maatschappelijke dienstverlening uit te 

bouwen. 

5. In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 werd, voor wat betreft de 

tewerkstellingsgerichte maatregelen, de hervorming naar twee pijlers vooropgesteld, met 

name maatwerk bij collectieve inschakeling enerzijds en lokale diensteneconomie anderzijds. 

Deze ambitie werd vertaald in twee decreten (zie verder). Het nieuwe beleid voert deze 

hervorming verder door, met aandacht voor ‘collectieve inschakeling in een reguliere 

context’ en een sterke focus op doorstroom.32 

Naast de meer tewerkstellingsgerichte maatregelen, richt het beleid sociale economie zich 

ook naar de ondersteuning van sociaal ondernemerschap. Het aanbod werd de voorbije 

legislatuur verder gestroomlijnd in een nieuw decreet op basis van de noden van sociale 

ondernemers en met het oog op de ondersteuning van innovatie in de sociale economie. 

Complementariteit en maatschappelijke meerwaarde staan hierbij centraal.33  

B.1. Maatwerkbedrijven & maatwerkafdelingen 

6. Op 3 juli 2013 werd het Decreet Maatwerk bij Collectieve Inschakeling aangenomen 

door het Vlaams Parlement en vervolgens bekrachtigd door de Vlaamse Regering.34 Het 

decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid en is gekaderd binnen de 

Europese groepsvrijstellingsverordening35 (in het kader van staatssteun) en het Diensten van 

Algemeen Economisch Belang (DAEB)-besluit (zie verder Hoofdstuk III).36  

                                                      
32

     L. HOMANS, Beleidsnota sociale economie 2014-2019, 13-15. 
33

      http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/sociale-economie . 
34

     Decr. Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013. De nieuwe 
regelgeving trad in werking op 1 april 2015. 

35
      Verordening Commissie nr. 651/2014 van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van 

de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb.L. 26 juni 
2014, afl. 187, 1 (de algemene groepsvrijstellingsverordening). De verordening stelt voorwaarden aan het 
ter beschikking stellen van staatssteun aan ondernemingen. Dit betekent dat de maximale percentages 
aan steun gerespecteerd moeten worden. Dit veronderstelt in de regel dat een eigen inbreng van de 
onderneming vereist is. 

36
      DAEB-besluit van 20 december 2011. Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011 betreffende 

de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 

 

http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/sociale-economie
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Het maatwerkdecreet bouwt verder op de afspraken die de sectorale sociale partners eerder 

met de Vlaamse Regering maakten in het principeakkoord van 13 januari 2009. Dit akkoord 

werd ook door een aantal andere stakeholders onderschreven. Volgende principes werden 

onder meer vastgelegd:  

- een gelijke financiering van de doelgroep werknemer met een even verre afstand tot 

de arbeidsmarkt, ongeacht de aard van belemmering tot die arbeidsmarkt;  

- een screening- en inschalingsinstrument om los van de huidige doelgroep 

afbakeningen te komen tot een duidelijke inschatting van het nodige ondersteunings- 

en begeleidingspakket;  

- een kwaliteitsvolle doorstroom binnen de sociale economie en instroom in het 

reguliere circuit met de nodige tijdelijke of permanente werkvloerbegeleiding;  

- een regelgevend kader dat de toets kan doorstaan van de Europese verordening 

inzake staatssteun;  

- professioneel bedrijfsmatige maatwerkbedrijven die op basis van hun groeiritme en 

visie, waarden en objectieven kunnen gelabeld worden.37 

Het maatwerkdecreet heeft tot doelstelling een kader te creëren voor collectieve 

professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt op basis van hun individuele 

noden.  De bedoeling is om vereenvoudiging en afstemming in het algemeen te realiseren, 

maar ook specifiek van het bestaande instrumentarium binnen de sociale economie, meer 

bepaald van de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel. Een 

grondige hervorming van de sector van de sociale economie drong zich immers op, omdat 

het systeem naast bijzonder ingewikkeld ook niet helemaal fair was. Zo kunnen vandaag 

reguliere bedrijven, die mensen met een soort arbeidshandicap willen tewerkstellen, geen 

beroep doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven. Het maatwerkdecreet 

draait die gedachte om. Voortaan is de subsidie verbonden aan de werknemers in de vorm 

van een rugzakje, bestaande uit een loonpremie en begeleiding, dat het eventueel 

rendementsverlies opvangt. Voor reguliere bedrijven valt de drempel om hen in dienst te 

                                                      
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer 
van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, Pb.L. 11 januari 2012, afl. 7, 3. 

37
 SERV, Advies maatwerkdecreet, 18 februari 2013,  8-9. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
16 

nemen dus weg, aangezien ze een beroep kunnen doen op dezelfde subsidies als sociale 

economiebedrijven. Voor personen met een arbeidshandicap betekent het 

maatwerkdecreet dat ze nog gerichter een baan en begeleiding op maat krijgen, ongeacht 

het bedrijf waar ze werken. 

7. Binnen deze pijler zal er onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 

maatwerkbedrijven en anderzijds maatwerkafdelingen. 

Maatwerkbedrijven zijn ondernemingen met als kerntaak de inschakeling van mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt en economische activiteiten te ontwikkelen om deze 

doelstelling te realiseren. Een belangrijk criterium om dit te toetsen, is het aandeel 

werknemers met “een grote afstand tot de arbeidsmarkt” binnen de organisatie (er wordt 

minstens 65% vooropgesteld). De beschutte en sociale werkplaatsen zijn hiervan goede 

voorbeelden. Maatwerkbedrijven met een hoge populatie personen met een 

arbeidsbeperking (minstens 20 VTE) kunnen, in functie van de noden van deze werknemers, 

bijkomende ondersteuning krijgen om hun kerntaak te verwezenlijken en de nodige 

infrastructuuraanpassingen door te voeren. 

Een maatwerkafdeling kan opgericht worden binnen een onderneming die haar kerntaak 

legt bij haar activiteit, maar wel bereid is om ook de weg naar een socialere economie in te 

slaan en voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling te realiseren 

(minstens 5 VTE wordt vooropgesteld). De huidige invoegbedrijven zijn hiervan een 

voorbeeld. 

In de toekomst kan dus iedere onderneming instappen in de maatregel, krijgen 

ondernemingen subsidiëring voor zover ze aan de voorwaarden voldoen en dit in het kader 

van MVO. De mogelijke deelname aan de reguliere economie en dus aan de open 

arbeidsmarkt38 door kwetsbare personen is op zich vrij revolutionair, aangezien men 

                                                      
38

    G. DE BECO, “Het recht op arbeid voor personen met een handicap volgens artikel 27 van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap met een toepassing in Vlaanderen,” BTSZ 2013, 585. Zie 
artikel 27 §1 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH): “het recht op arbeid 
voor personen met een handicap houdt in de mogelijkheid in het levensonderhoud te voorzien door 
middel van vrij gekozen of aanvaard werk op een open arbeidsmarkt en in een open werkomgeving, waar 
inclusie wordt bevorderd en die toegankelijk is voor personen met een handicap.” Zie ook het recente 
rapport van het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid betreffende de impact van het Vlaamse beleid op de 
inclusie van personen met een handicap: S. KEUNEN, S. VAN DAMME en D. CUYPERS, In welke mate 
bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap? Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, 
Universiteit Antwerpen, 2015, 345 p. 
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voordien te maken had met tamelijk gesloten systemen, met sociale economie 

ondernemingen enerzijds en reguliere ondernemingen anderzijds (het 

doorstroompercentage van werknemers tussen de werkplaatsen en reguliere bedrijven werd 

verder immers moeizaam gehaald)39. In het decreet wordt nu wel meer ingezet op de 

doorstroomvereiste naar een baan in het normaal economisch circuit (NEC).  

Rekening houdend met de afstand tot de arbeidsmarkt wordt ondersteuning op maat 

voorzien, namelijk dankzij werkondersteunende maatregelen40 (een loon- en 

begeleidingspremie); organisatie ondersteunende maatregelen en 

infrastructuurondersteuning.  De ondersteuning is voortaan persoonsgebonden en personen 

kunnen die meenemen in hun loopbaantraject wat de overgang van (beschutte) 

werkplaatsen binnen de sociale economie naar de open arbeidsmarkt (weliswaar slechts 

vanaf de ‘hoge’ drempel van 5 VTE) zou kunnen vergemakkelijken.41  

  

                                                      
39

     In 2013 bedroeg het doorstroompercentage volgens cijfers van het VSAWSE voor sociale werkplaatsen 5.4 
%, voor beschutte werkplaatsen 0.3 % en voor invoegbedrijven 24.2 %. C. CASTELEIN en F. LEROY, “Werk 
op maat, voor wie de baat?” in A. COATES en N. VALLET (eds.), Maatwerk, Management in de sociale 
economie, Cahier 1, Brussel, Politeia, 2014, 44. 

40
      De maatregelen worden toegekend voor onbepaalde duur of tot maximaal twee jaar (in het geval van 

uiterst kwetsbare personen). 
41

     E. SAMOY, “Vijftig jaar werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap in Vlaanderen: continuïteit 
en vernieuwing”, in K. HERMANS en D. VAN DEN BOSCH, Zorg voor welzijn. Oude vragen en nieuwe 
antwoorden, Leuven, Acco, 2012, 83-100. 
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Maatwerkbedrijf Maatwerkafdeling 

  

Min. 20 VTE doelgroepwerknemers Min. 5 VTE doelgroepwerknemers 

Vzw of Vennootschap met sociaal oogmerk  

Maatschappelijke hoofdactiviteit is werk en 
begeleiding op maat van doelgroepwerknemers 

 

Minstens 65% totale personeelsbestand is pmah 
en psp 

 

Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering: 

- -Strategie, bestuur, beheer en streven naar 
democratische besluitvorming 

- -Beheer van middelen 
- -Maatschappelijke inbedding 
- -Inschakeling, opleiding en begeleiding 
- -Doorstroom 
- -MVO 
- -Transparantie en stakeholderbetrokkenheid 
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- -Doorstroom 
- -MVO 
- -Transparantie en stakeholderbetrokkenheid 

Figuur 2: Vergelijking subsidievoorwaarden maatwerkbedrijf en maatwerkafdeling (Dep. WSE, 

2013) 

8. Praktisch gezien blijven nog veel vragen onbeantwoord, vooral betreffende de 

haalbaarheid van dit nieuw systeem (beschikbare middelen bijvoorbeeld, maar ook de cao’s, 

die nu verschillend zijn voor sociale en beschutte werkplaatsen, zullen moeten 

samensmelten) en het blijft verder afwachten of werkgevers uit de reguliere economie hier 

echt actief op zullen willen inzetten. De grootste kritiek blijft of de VDAB haar nieuwe 

screeningsrol voldoende (snel) zal kunnen uitoefenen om voor iedereen de afstand tot de 

arbeidsmarkt te kunnen bepalen en of de grote nadruk op doorstroom naar de reguliere 

economie wel haalbaar is.  

Ook het gebrek aan een degelijk raamwerk voor individueel maatwerk42 dat  een belangrijk 

deel van de maatwerkpuzzel vormt, is een pijnpunt. De bepalingen van het 

                                                      
42

  Buiten de bestaande individuele tewerkstellingsmaatregelen, zoals de IBO en de VOP. De Vlaamse 
ondersteuningspremie staat echter enkel open voor personen met een arbeidshandicap en niet voor 
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maatwerkdecreet zijn immers pas vanaf 5 VTE’s van toepassing, ofwel vijf voltijdse 

doelgroep werknemers op jaarbasis. De ondersteuning van doelgroep werknemers in 

organisaties die minder dan 5 dergelijke werknemers voltijds inzetten, moet bijgevolg 

gebeuren via een kader van individueel maatwerk. Dit kader is bijgevolg cruciaal, aangezien 

het de doelgroep werknemers de vrijheid biedt om met ondersteuning aan de slag te gaan 

bij eender welke organisatie die bereid is hen in dienst te nemen.43 Door het ontbreken van 

het luik individueel maatwerk zijn er voor werkzoekenden uit de doelgroepen weinig kansen 

om rechtstreeks door te stromen naar het reguliere circuit. Dit verhoogt bijgevolg de druk op 

de sociale economie en vermindert het draagvlak bij reguliere ondernemingen.44 Er werd 

alvast aanbevolen een decreet individueel maatwerk op te stellen45, omdat de 

arbeidsmarktsituatie in het regulier economisch circuit voor personen met een 

(arbeids)handicap anders wellicht precair zou blijven.46 

Ondertussen heeft minister HOMANS een conceptnota betreffende een nieuw 

ondersteuningskader binnen de sociale economie opgesteld, waar wel aandacht wordt 

besteed aan het individueel luik en waarbij de tot voor kort federale “SINE-maatregel” 

(Sociale Inschakelingseconomie) hervormd zal worden en een plaats krijgt binnen het 

geregionaliseerd doelgroepenbeleid. De SINE-maatregel zal worden ingekanteld binnen de 

bestaande sociale economiemaatregelen, zonder bij voorbaat ondernemingen/werkgevers 

(tot nu toe de sociale inschakelingsinitiatieven en (federale) inschakelingsbedrijven) of 

werkzoekenden uit te sluiten.47 Voortaan zal de werkzoekende dus centraal staan en niet de 

onderneming die de banen aanbiedt.48 De categorische doelgroep afbakening van de huidige 

                                                      
personen met multipele problemen. Bij de VOP wordt echter enkel in een loonpremie voorzien en geen 
begeleidingspremie. Zie https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml . 

43
     A. VERMORGEN en S. GRYP, “Het maatwerkdecreet gewikt en gewogen”, in A. COATES en N. VALLET (eds.), 

Maatwerk, Cahier 1, Management in de sociale economie, Brussel, Politeia, 2014, 62-63. 
44

     SERV, Advies Maatwerkdecreet, 18 februari 2013, 10. 
45

      Vraag om uitleg over de doorstroom van sociale naar reguliere economie (vraag nr. 760, S. CLAES) 
behandeld in de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, 22 
januari 2015; Vr. & Antw. Vl. Parl. 2014-2015, 5 maart 2015 (vraag nr. 412, M. VAN VOLCEM);   S. KEUNEN, 
S. VAN DAMME en D. CUYPERS, In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met 
een handicap? Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, Universiteit Antwerpen, 2015, 258. 

46
  Op dit moment is de huidige beperking tot een collectief kader alvast niet conform de inclusieve 

arbeidsmarktgedachte van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (waarbij 
maatwerkbedrijven en –afdelingen dus de uitzondering op de regel zijn) en kan het recht op arbeid 
bijgevolg niet geëffectueerd worden. S. KEUNEN, S. VAN DAMME en D. CUYPERS, In welke mate bevordert 
het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap? Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, 
Universiteit Antwerpen, 2015, 258. 

47
    Conceptnota Vlaamse Regering, Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie, VR 2015 

3010 DOC.1106/1TER, 11. 
48

     R. WOUTERS, “Homans gooit sociale tewerkstelling om”, De Morgen, 5 november 2015. 

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml
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maatregel wordt verlaten (met de zgn. “symptoomcriteria” zoals werkloosheidsduur, het al 

dan niet ontvangen van (financiële) maatschappelijke hulp en het opleidingsniveau) en de 

doelgroep zal voortaan worden bepaald op basis van individuele screening van de 

competenties en de afstand tot de arbeidsmarkt (de mate waarin arbeidsgerelateerde 

problemen aanwezig zijn en een hindernis vormen voor de tewerkstelling) van de 

werkzoekende.49 Tegen 2017 zou de hervorming rond moeten zijn. 

B.2. Lokale diensteneconomie 

9. De lokale diensteneconomie koppelt de tewerkstelling van kansengroepen50 aan de 

invulling van lokale sociale noden. Dit doet ze door middel van een aanvullend 

dienstenaanbod, dat inspeelt op maatschappelijke noden en trends zoals de vergrijzing, de 

combinatie arbeid-gezin, de versterking van de sociale cohesie en het milieubeleid.  

Het nieuw decreet omschrijft de LDE als volgt: 

“Het voorzien in de uitbouw van een dienstenaanbod, ondersteund vanuit de 

overheid, dat nauw aansluit bij de maatschappelijke evoluties en noden en waarbij 

een dubbele maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd door de inschakeling en 

begeleiding van doelgroep werknemers te bevorderen en de principes van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in diensten te verankeren. De lokale 

diensteneconomie vult op die manier de behoefte aan maatschappelijke 

dienstverlening in en voorziet in een kwaliteitsvol begeleide en 

competentieversterkende inschakeling van de doelgroep werknemers, met het oog 

op doorstroom.”51 

                                                      
49

    Conceptnota Vlaamse Regering, Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie, VR 2015 
3010 DOC.1106/1TER, 21. Voor de werknemers die vandaag nog van de SINE-maatregel genieten maar 
morgen niet meer tot de doelgroep behoren, stelt de nota een uitdovingsscenario voor, waarna de steun 
wegvalt. 

50
     Zie de Memorie van toelichting bij het decreet lokale diensteneconomie 22 november 2013, Parl.St. 2168 

(2012-2013) nr. 1, 5: “Het organiseren van een vangnet voor doelgroepwerknemers die niet 
terechtkunnen in het maatwerk bij collectieve inschakeling, maar die wel nood hebben aan een 
individueel passende en competentieversterkende tewerkstelling en kwaliteitsvolle begeleiding.” De 
kwetsbaarheid van de doelgroepwerknemers is binnen de LDE kleiner dan binnen maatwerk (personen 
met een arbeidshandicap, personen met een psycho-sociale problematiek of uiterst kwetsbare 
werkzoekenden), maar wel aanwezig in de vorm van substantiële nood aan begeleiding. Er is met andere 
woorden tussen beide groepen een verschil in “afstand tot de arbeidsmarkt”. De LDE wordt voortaan in 
het teken van doorstroom geplaatst. J. VAN PASSEL en J. VANCOILLIE, Lokale diensteneconomie. De sector 
en het nieuwe decreet, Heule, INNI, 2015, 28. 

51
     Artikel 3, 4° Decr. Vl. 22 november 2013 houdende de lokale diensteneconomie, BS 7 januari 2014. 
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Het programma is lokaal verankerd en de lokale besturen krijgen een belangrijke rol in het 

realiseren van de lokale diensteneconomie initiatieven. Ze nemen een regierol op zich waar 

het hun taak is om lokale noden in een bepaalde regio, bijvoorbeeld mobiliteitsprojecten of 

huishoudelijke ondersteuning voor gezinnen, te koppelen aan lokale en duurzame 

tewerkstelling voor kansengroepen. Nieuw in het decreet is dat opdrachtgevende overheden 

een impactanalyse moeten uitvoeren om te toetsen of (afgezien van de voorwaarden 

opgelegd aan diensten van algemeen economisch belang) de lokale dienst ook voldoet aan 

alle andere door het decreet opgelegde voorwaarden, zoals het aanvullend karakter en de 

inbedding in het socio-economisch weefsel. Verder moeten door het nieuw decreet erkende 

lokale dienstenondernemingen voortaan gemiddeld per jaar minstens vijf VTE tellen, wordt 

kwaliteitszorg en duurzaamheidsrapportering ingevoerd en competentie- en 

opleidingsvereisten voor begeleiders van doelgroep werknemers.52 

10. De dienstverlening kan individueel zijn (bv. aanvullende kinderoppas, vervoerdienst) of 

collectief (bv. sociaal restaurant, onderhoud van fiets- en wandelpaden): 

 aanvullende thuiszorg 

 buurtgerichte kinderopvang 

 vervoer- en boodschappendiensten 

 het uitbaten van een fietsenstalling 

 sociale restaurants 

 groen- en buurtonderhoud 

 onderhoud van fiets- en wandelpaden 

 buurtsport 

 … 

11. De tewerkstelling van personen in de lokale diensteneconomie werd vroeger bepaald 

op basis van verschillende criteria: minstens 1 jaar niet-werkend werkzoekend, 

uitkeringsgerechtigd werkloos of minstens 6 maanden leefloongerechtigd, en hoogstens een 

diploma secundair onderwijs hebben. Sinds het nieuw decreet lokale diensteneconomie 

                                                      
52

    J. VAN PASSEL en J. VANCOILLIE, Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet, Heule, INNI, 
2015, 30 en 42. 
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werkt de lokale diensteneconomie voor de toeleiding van doelgroep werknemers met het 

systeem van indicering (zoals bij maatwerk) waarbij de VDAB de afstand van de 

werkzoekenden tot de arbeidsmarkt bepaalt. Na vijf jaar, of eerder indien dat vooraf zo 

werd bepaald of wanneer zij daar zelf op aansturen, evalueert de VDAB hun kansen op 

doorstroom en begint in het positieve geval een doorstroomtraject te lopen.53 

De werknemers worden intensief begeleid zodat de kwaliteit van de dienstverlening 

gewaarborgd is. Bovendien is ook het participatieve karakter van de lokale diensten uniek: 

niet alleen de klanten en de buurtbewoners worden nauw betrokken bij de dienstverlening, 

ook de werknemers krijgen inspraak. De dienstverlening is vaak gericht naar een minder 

gegoed publiek, waardoor de prijzen kunnen variëren naargelang het inkomen van de klant. 

Het is overigens belangrijk dat deze diensten niet-marktverstorend zijn. Initiatieven in de 

lokale diensteneconomie moeten bijgevolg “aanvullend” zijn ten aanzien van het bestaande 

reguliere dienstenaanbod zowel wat betreft hun specificiteit als hun kostprijs én 

toegankelijkheid.  

12. Om de lokale diensteneconomie mogelijk te maken werd een systeem van 

klaverbladfinanciering uitgewerkt waar verschillende belanghebbenden bijdragen tot het 

financieren van de lokale diensteneconomie initiatieven. Op die manier draagt de Vlaamse 

overheid bij tot het creëren van tewerkstelling, de federale overheid tot het 

rendementsverlies, de lokale overheid en/of de klant tot de dienstverlening, en kan er een 

bijdrage zijn vanuit belendende sectoren en beleidsdomeinen. In het nieuw decreet wordt 

echter niet langer verwezen naar het idee van klaverbladfinanciering, hoewel die wel wordt 

verondersteld. De sociale partners uit de SERV benadrukten alvast het belang van deze 

financiering, maar ook de kwetsbaarheid van de lokale diensteneconomieondernemingen bij 

afwezigheid van of gebrek aan duidelijke perspectieven.54 Ook werd er gewezen op de nood 

aan een sociaal en duurzaam groeipad in lokale dienstenjobs en meer beleidsinstrumenten 

om het doorstroomluik positief tot een goed einde te kunnen brengen.55 

 

                                                      
53

    J. VAN PASSEL en J. VANCOILLIE, Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet, Heule, INNI, 
2015, 31. 

54
     SERV, Advies Decreet lokale diensteneconomie, 29 april 2014 en SERV, Advies Beleidsnota sociale 

economie 2014-2019, 24 november 2014. 
55

    J. VAN PASSEL en J. VANCOILLIE, Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet, Heule, INNI, 
2015, 98-103. 
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Figuur 3: Sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen anno 2015 (Dep. WSE, 2015) 

 

1.1.1.3. Het Europees perspectief 

13. Ook op Europees niveau erkent men de sociale economie56 en blijkt het op dit niveau 

eveneens moeilijk om een exacte definitie te geven. In 1989 werd door de Commissie het 

volgende gesteld: 

“The idea of the social economy sector as a distinctive entity, although it corresponds 

to reality in most Member States, is not universally accepted throughout the 

Community. Some Member States prefer a less structured approach, leaving it to the 

economic actors to organize themselves without theorizing about how they do it. By 

whatever name the sector is known, it now exists in all Member States, obeying very 

similar principles of organization and operation. The hallmark of belonging to the 

sector is the specific manner of organization of an enterprise’s productive activity.57  

Given that they have often been established for social reasons, such enterprises are 

run in accordance with the principles of participation (particularly the rule of “one 

                                                      
56

  Zie onder andere het oudste document hieromtrent: Communication Commission, Business in the Social 
economy sector, 1989, SEC(89) 2187final, 2: “In 1989 the Commission of the European Communities 
turned its attention to the social economy sector by setting up a new department in DG XXIII. Before then, 
enterprises in this sector were not identified as such. However, their concerns have been taken into 
account at community level in terms of the branch in which they are active, such as agriculture, fisheries 
and financial services (banking and insurance). Their importance has also been recognized in the wider 
context of their contribution to the development of certain Community policies, especially regional and 
social policy, in such areas as training, employment and local development. And all measures launched 
under the Community’s enterprise policy have been applicable to the mutual/cooperative sector.” 

57
     Communication Commission, Business in the Social economy sector, 1989, SEC(89) 2187final, 3-4. 
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man, one vote”) and solidarity between members, producers, users and 

consumers.”58 

Ook nu verwijst de Europese Commissie naar deze gemeenschappelijke kenmerken van 

sociale economie organisaties: 

 “They contribute to a more efficient market competition and encourage solidarity 

and cohesion. 

 Their primary purpose is not to obtain a return on capital. They are, by nature, part of 

a stakeholder economy, whose enterprises are created by and for those with 

common needs, and accountable to those they are meant to serve. 

 They are run generally in accordance with the principle of solidarity and mutuality 

and managed by the members on the basis of the rule of "one man, one vote". 

 They are flexible and innovative (they meet changing social and economic 

circumstances). 

 They are based on active membership and commitment and very frequently on 

voluntary participation.”59 

1.1.1.4. Het Internationaal perspectief 

14. Tot slot is het van belang te vermelden dat ook op internationaal niveau de sociale 

economie en de maatschappelijke onderneming aangemoedigd worden.  

15. De internationale arbeidsorganisatie (IAO) promoot een economie gegrondvest op 

sociale rechtvaardigheid. Sinds 1922 is zij tevens actief op vlak van sociale economie en 

ondersteunt zij onder meer de ontwikkeling van coöperaties.60 

                                                      
58

   “What makes these organisations different is essentially the stressing of the following principles: Primacy of 
the individual over capital, Development of the individual (through training and culture), Free association, 
Democratic management, Values of autonomy and citizenship.” Council decision relating to a multi-annual 
programme (1994-96) of work for cooperatives, mutual societies, associations and foundations in the 
Community, COM(93) 650 final, 10. 

59
     http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm 

. 
60

     Zie het Handvest van de IAO en de Verklaring van doelstellingen van de IAO, www.ilo.org . 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
http://www.ilo.org/


De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
25 

De VN riep 2012 uit tot het jaar van de coöperaties en de IAO onderstreept het belang van 

beide concepten concreet in haar Decent Work programma.61 Het doel van dit programma is 

om sociale en economische doelstellingen te integreren en onderstreept het belang van 

duurzame ondernemingen bij het creëren van meer tewerkstellings- en 

inkomstenopportuniteiten. De social enterprise, als component van de sociale economie, 

wordt door de IAO immers aanzien als een fundament voor de promotie van Decent Work 

(landenprogramma’s). Meer specifiek zouden zij de Decent Work agenda kunnen omzetten 

en implementeren naar de specifieke karakteristieken van plaatselijke contexten.62 Het gaat 

dan in het bijzonder om het creëren van tewerkstelling, de integratie van personen met een 

handicap en microfinanciering. 

16. Maar ook de OECD is actief op dit vlak en trachtte als eerste een definitie van een 

“sociale onderneming” te verwoorden met de nadruk op het oplossen van sociale uitsluiting 

en werkloosheid: 

“Any private activity conducted in the public interest, organized with an 

entrepreneurial strategy but whose main purpose is not the maximisation of profit 

but the attainment of certain economic and social goals, and which has a capacity of 

bringing innovative solutions to the problems of social exclusion and 

unemployment.”63 

1.1.2. Juridisch-institutionele aanpak 

17. Een algemene juridische definitie van sociale economie ontbreekt. Pogingen om dit 

wel te doen zijn ofwel meestal beperkt tot een analyse van de rechtsvormen die in de sociale 

economie worden aangewend, waarbij de vzw, de coöperatieve vennootschap en de 

                                                      
61

  Zie ook Resolutie van de Algemene Vergadering van de 88
e
 plenaire zitting van de Verenigde Naties, 19 

december 2001, A/RES/56/114. Dit programma bestaat uit vier strategische doelstellingen: Jobcreatie, de 
garantie van rechten op het werk, het uitbreiden van sociale bescherming en het promoten van sociale 
dialoog. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm . 

62
  ILO, Social and solidarity economy: Our common road towards Decent Work, Reader in support of the 

second edition of the Social and solidarity economy academy, Montreal, 2011, 89. Zie in dit verband ook 
ILO Plan of action for the promotion of social economy enterprises and organisations, 2009; 
Recommendation 193 on the Promotion of cooperatives, Genève, 90ste ILC sessie, 20 juni 2002; 
Recommendation 189 on Job creation in small and medium-sized enterprises, Genève, 86ste ILC sessie, 17 
juni 1998. 

63
   “Social exclusion is a multi-faceted phenomenon which not only refers to exclusion from the labour market, 

but also to the risk of exclusion arising from other challenges such as health, demographic change, 
mobility, food security, poverty and low levels of education.” OECD/European Union, Policy brief on social 
entrepreneurship, Luxembourg, 2013, 3. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
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mutualiteiten (ziekenfondsen) in de voormelde definities het meest voorkomen, ofwel 

probeert men een pseudo-juridische definitie tot stand te brengen.64  

Wat betreft de juridische vorm, werd in 1989 door de Europese Commissie het volgende 

meegedeeld: 

“The enterprises are generally in the legal form of a cooperative, a mutual society or 

a non-profit association (…). Enterprises in this sector are types of organization that 

are legally recognized in all Member States, even though they may take different 

legal forms (cooperative society or association, mutual society or association, non-

profit association, sui generis organization), which themselves may fall within wider 

branches of private law (company law, associations) and sometimes make for 

particular management practices.”65 

20 jaar later, in een resolutie van het Europees Parlement van 2009, vinden we dezelfde 

vormen terug, maar met een belangrijke aanvulling:  

“De sociale economie heeft op juridisch en/of organisatorisch gebied geheel eigen onder-

nemingsvormen ontwikkeld, zoals coöperaties66, onderlinge waarborgmaatschappijen, 

verenigingen, sociale ondernemingen en organisaties en stichtingen, alsook andere vormen 

zoals die in elke lidstaat bestaan.”67 

De lijst is dus uitgebreid met ‘sociale ondernemingen’, maar de Commissie houdt ook de 

deur open om nog andere vormen toe te laten. Iedere lidstaat heeft immers een andere 

historiek en maatschappelijke context. 

                                                      
64

  Dit komt meestal neer op een slechte vertaling van de definitie die het CWES bezigt. M. DENEF, 
Economische activiteiten van vzw en stichting, Kalmthout, Biblo, 2004, 130. 

65
     Communication Commission, Business in the Social economy sector, 1989, SEC(89) 2187final, 4-5. 

66
  Zie Resolutie Europees Parlement over de coöperatieve beweging in de Europese Gemeenschap, 13 april 

1983, Pb.C. 15 mei 1983, afl. 128, 51; Resolutie Europees Parlement over de bijdrage van de coöperaties 
aan de regionale ontwikkeling, 9 juli 1987, Pb.C. 14 september 1987, afl. 246, 94; Resolutie Europees 
Parlement 26 mei 1989 over de rol van vrouwen in coöperaties en plaatselijke 
werkgelegenheidsprojecten, Pb.C. 26 juni 1989, afl. 158, 380; Resolutie Europees Parlement 11 februari 
1994 over de bijdrage van de coöperaties aan de regionale ontwikkeling, Pb.C. 28 februari 1994, afl. 61, 
231 en Resolutie Europees Parlement 18 september 1998 over de rol van de coöperaties bij het 
bevorderen van werkgelegenheid voor vrouwen, Pb.C. 12 oktober 1998, afl. 313, 234. 

67
  Resolutie Europees Parlement van 19 februari 2009 betreffende de sociale economie, 2008/2250(INI), 10-

14. 
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Maar eigenlijk zijn dit alleen maar verschillende organisatievormen en/of verschillende 

juridische vormen.68 Er bestaan dan ook verschillen in rechtsstatus van de vormen die de 

sociale economie in Europa aanneemt. Sommige landen hebben een specifieke wetgeving 

voor de sociale economie, andere hebben slechts statutaire bepalingen voor de sociale 

economie-organisaties, verspreid over verschillende wetten; nog andere hebben geen 

enkele wetgeving die bepaalde vormen van de sociale economie regelt.69 

Het is echter ook niet wenselijk om te proberen  de sociale economie vast te pinnen op 

enkele juridische vehikels. De Belgische wetgeving inzake coöperaties, mutualiteiten en 

verenigingen biedt overigens ook niet voldoende garantie voor de volledige aansluiting bij de 

sociale economie waarden. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan de publieke finaliteit van 

mutualiteiten en het (mogelijks) openstellen van het kapitaal van coöperaties aan derden.70 

In dit verband wijzen bepaalde auteurs ook op het bestaan van “valse” coöperaties en van 

“valse” vzw’s 71 Met andere woorden: het is niet omdat men een bepaalde juridische vorm 

aanneemt, dat men automatisch behoort tot de sociale economie en men bijgevolg ook de 

werkingsprincipes hanteert. 

Een eigen werkdefinitie van wat wij in dit onderzoek onder maatschappelijke onderneming 

zullen verstaan zal verder worden toegelicht (zie randnummer 44). 

1.1.3. De belangrijkste ethische (werkings)principes 

18. Een tweede manier om de sociale economie te omlijnen, bestaat erin de gemene deler 

van de eenheden waaruit ze bestaan (de gemeenschappelijke kenmerken) te onderlijnen. Dit 

wordt aangeduid als de “normatieve” benadering.72 Er zijn namelijk bepaalde ethische 

principes die men telkens opnieuw terugvindt in hoger staande (Belgische) definities.  

                                                      
68

  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over de sociale economie en de interne markt, 2 maart 
2000.  Zie ook de Mededeling Commissie over de versterking van de rol van verenigingen en stichtingen in 
Europa, 1997, COM(97)241def, 241. 

69
  Zie voor een overzicht A. COATES, Juridische aspecten eigen aan de onderneming in de sociale economie, 

Onderzoeksdeel III: Rechtsvergelijking van de sociale economie onderneming in Europa, Antwerpen: 
Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2011, 131 p.; R. CHAVES en J.L. MONZON, De sociale economie in de 
Europese Unie, CIRIEC, 2007, 67-72; CIRIEC, De sociale economie in de Europese Unie, 2012, 68 p. 

70
  CEG, HIVA en IRES, CERISE en USOC, Sociale Economie. Concept, inschakeling, buurtdiensten, 

meerwaardeneconomie. Eindrapport van het onderzoek, Programma van toekomstgerichte sociaal-
economische onderzoeken 1996-1999, Antwerpen, Standaard, 2000. 

71
     J.M. DEMARCHE, “Economie sociale et cadres juridiques belges,” Act. Dr. 1997, 201. 

72
    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 

DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 44. 
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Wij verkiezen deze aanpak boven de juridisch-institutionele, omdat deze laatste te beperkt 

is: de juridische vorm biedt immers op zichzelf geen voldoende garantie dat een bepaalde 

organisatie tot de sector van de sociale economie behoort.73 

19. Ook de Europese Commissie erkende reeds in 1989 dat deze werkingsprincipes 

doorslaggevend zijn ter onderscheiding van andere organisaties: 

“The sector thus includes organizations which form part of the economy because 

they engage in productive activities, applying resources to satisfy needs. They may 

produce market goods and services (i.e. sold at a price that at least covers their 

production cost), or non-market goods and services (supplied free, or at a price 

unrelated to their cost, the difference being made up by non-market financing, 

membership fees, grants, donations, etc.) They are enterprises operating in 

competition with traditional forms of enterprise. Such enterprises belong to the 

social economy sector because of their purposes and the way they organize and 

manage their productive activity. It has nothing to do with the nature of the 

economic goods and services produced.”74 

Het gaat hoofdzakelijk om de volgende principes: (1) voorrang van arbeid op kapitaal, (2) 

democratische besluitvorming en (3) transparantie en kwaliteit van relaties. Deze principes 

zullen belangrijk zijn bij de verdere uitwerking van dit onderzoek. 

1.1.3.1. Voorrang van arbeid op kapitaal 

20. Ten eerste is er het principe “voorrang van arbeid op kapitaal.” Men doelt hiermee 

vooral op de verdeling van de winst.  Dit principe hangt ook nauw samen met het in de 

Waalse definitie aangehaalde principe van de “voorrang van dienstverlening op 

winstrealisatie” en dat de activiteit bijgevolg een dienst is aan de leden en geen middel voor 

zuiver/uit te keren financiële opbrengst.75  Vanuit het idee dat arbeid voorrang heeft op 

kapitaal, wordt de uitkering of de reservering van winst of de financiële meerwaarde met 

andere woorden beperkt. Voorrang van arbeid op kapitaal komt dus ook tot uiting in de 

                                                      
73

    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 44-
45. 

74
    Communication Commission, Business in the Social economy sector, 1989, SEC(89) 2187final, 4. 

75
   M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 

2002, 23. 
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bestemming die aan eventuele overschotten wordt gegeven.76 Dit principe dekt bijgevolg 

verschillende werkingsvormen binnen de ondernemingen van de sociale economie: een 

beperkte vergoeding van het kapitaal, de verdeling van overschotten onder de werknemers 

of onder de leden-gebruikers in de vorm van een korting, het gebruik van overschotten voor 

de opbouw van reserves met het oog op de verdere ontwikkeling van de activiteiten, de 

onmiddellijke bestemming van overschotten voor sociale doeleinden,…77 

De opbrengsten vormen  geen doel op zich, maar zijn een middel om de maatschappelijke 

doelstelling(en) te realiseren.78 

1.1.3.2. Democratische besluitvorming 

21. Ten tweede: “democratische besluitvorming.” De literatuur verwijst naar het principe 

van “één man, één stem”, waarbij deelname aan de besluitvorming in de Algemene 

Vergadering niet in de eerste plaats mag afhangen van het kapitaalbezit. 79 Er moet minstens 

een strikte beperking zijn van het aantal stemmen per lid in de soevereine 

bestuursorganen.80 Inspraak in het beleid en het beheer als kernidee komt hier bijgevolg tot 

uiting.81 Het is in de praktijk vaak een moeilijk principe om toe te passen maar volgens 

DEFOURNY en MONZON CAMPOS is het in ieder geval wel een principe waarnaar men moet 

trachten te streven.82 

                                                      
76

    M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 
2002, 23. 

77
    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in 

J.DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 
45. 

78
    Zie MONZON CAMPOS : « They are an undertaking capable of creating wealth in an economically efficient 

manner and distributing wealth in a fair way. » J.L. MONZON CAMPOS, “The “social economy”: Third 
sector in an evolving system,” in J. DEFOURNY en J.L. MONZON CAMPOS, Economie sociale: Entre 
économie capitaliste et économie publique, Brussel, De Boeck, 1992, 23. 

79
     J. DEFOURNY en J.L. MONZON CAMPOS, Economie sociale- Entre économie capitaliste et économie 

publique, Brussel, De Boeck, 1992, 231. 
80

    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 45. 

81
    M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 

2002, 24. 
82

     J. DEFOURNY en J.L. MONZON CAMPOS, Economie sociale- Entre économie capitaliste et économie 
publique, Brussel, De Boeck, 1992, 231. 
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1.1.3.3. Transparantie en kwaliteit van relaties 

22. Tot slot het principe “transparantie” en “kwaliteit van relaties”. Volgens bepaalde 

literatuur  kwam de sociale economie vanaf de jaren ’70 sterk  tot ontwikkeling net omdat 

de markteconomie er niet in slaagde de informatieasymmetrieën tussen producenten en 

consumenten te overbruggen en de stem van de consument te laten horen83. Sociaal-

economische organisaties zouden op dit vlak geloofwaardiger zijn omdat zij minder de 

neiging hebben om de kwaliteit van het product te verminderen ten voordele van de winst. 

Er moet bijgevolg precies wel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de relaties en 

dus aan een meer directe relatie tussen producent en consument.84 De huidige financiële 

crisis heeft aangetoond dat we niet zo ver in de tijd moeten teruggaan om de relevantie en 

het belang van dit principe te begrijpen. 

1.1.3.4. De EMES-definitie 

23. Het EMES onderzoeksnetwerk heeft getracht een definitie van sociale ondernemingen 

te maken, los van de juridische vorm en op basis van verschillende economische, sociale en 

bestuurlijke kenmerken.  

EMES beschouwt sociale ondernemingen immers als ondernemingen die economische 

dynamieken ontplooien, met het oog op het realiseren van een sociaal of maatschappelijk 

doel, waarbij de principes van democratische beslissingsvorming en beperking van de 

winstverdeling wordt gehanteerd. Zij omschrijven deze ondernemingen ideaaltypisch aan de 

hand van de volgende economische, sociale en bestuurlijke criteria: 

Economisch: 

                                                      
83

    Zie de invloedshypothese (er is nood aan participatie van burgers bij probleemoplossing omwille van de 
bureaucratische inefficiëntie van de staat; burgers die hun stem verheffen en actie ondernemen van 
onderuit). S. WESTERDAHL en H. WESTLUND, “Social Economy and New Jobs: A Summary of Twenty Case 
Studies in European Regions”, Annals of Public and Cooperative Economics 1998, 69 (2), 201. Zie ook de 
andere hypotheses omtrent de heropleving van de sociale economie vanaf de jaren zeventig, namelijk de 
vacuümhypothese (de heropleving is het gevolg van het falen van zowel de vrije markt als de publieke 
sector in het oplossen van zware maatschappelijke problemen) en de lokaal-globaal hypothese (de crisis 
van de sociale cohesie leidt onder andere tot de vraag naar een lokale of regionale identiteit. Omwille van 
de aard van de activiteiten van de sociale economie worden zij meer geschikt geacht voor de bevrediging 
van deze behoefte). Zie voor een overzicht M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een 
slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2002, 18-19. 

84
    M. FRANS, K. SEYNAEVE en J. VRANKEN, Balanceren op een slappe koord, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 

2002, 46. 
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1. Een continue economische activiteit uitoefenen, een continue productie en 

verkoop van goederen of diensten; 

2. Een aanzienlijk niveau van economisch risico; 

3. Een minimale inzet van betaalde arbeid. 

Sociaal: 

1. Het doel is expliciet de dienstverlening aan de gemeenschap; 

2. Het gaat om burgerinitiatieven; 

3. De financiële winstdeling is beperkt. 

Bestuurlijk: 

1. Een hoge mate van autonomie; 

2. Beslissingsmacht wordt losgekoppeld van kapitaalsinbreng; 

3. Participatief karakter ten aanzien van verschillende relevante stakeholders. 

Het gaat dus volgens EMES om een veelheid van organisaties en initiatieven die 

economische activiteiten ontplooien met sociale doelstellingen. Volgens auteurs DEFOURNY 

en NYSSENS is het hierbij essentieel dat er economisch risico wordt genomen en dat er een 

minimum aan inkomen wordt gecreëerd in de markt. Dit sluit niet uit dat veel initiatieven 

gebruik maken van een mix van markt en niet markt inkomsten.85 De financiële meerwaarde 

die wordt gerealiseerd door deze ondernemingen wordt in ieder geval gebruikt om de 

realisatie van de vooropgestelde sociale of maatschappelijke doelen te verwezenlijken en te 

versterken. Het realiseren van deze sociale of maatschappelijke doelen is immers de 

primaire bestaansreden van deze sociale ondernemingen.86 

                                                      
85

   C. GIJSELINCKX en G. VAN DEN BROECK, Monitoringinstrument voor de sociale economie in Vlaanderen. 
Technisch voorrapport, Steunpunt WSE, HIVA – KU Leuven, Leuven, 183p. 

86
     J. DEFOURNY en M. NYSSENS, The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective, 

Working Paper 12/03, 2012, 27p. 
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1.1.4. Het verband met het juridisch-institutionele luik 

24. Hoewel de juridische vorm zelf geen garantie biedt dat een organisatie tot de sociale 

economie behoort, kan het echter dat bovenstaande principes teruggevonden worden in de 

werkingskenmerken en mechanismen87 van de belangrijke sociale economie institutionele 

types , namelijk associatieve organisaties88 en organisaties van het coöperatieve type89). Wel 

moet worden benadrukt dat de grenzen tussen de type organisaties niet altijd zo duidelijk en 

definitief zijn, vooral in landen waar deze niet beantwoorden aan duidelijk gescheiden 

juridische statuten.90  

In het algemeen en zonder rekening te houden met de specifieke (juridische) nuances, zijn 

volgens DEFOURNY et al.  de volgende algemene werkingsmechanismen te onderscheiden: 

  

                                                      
87

    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 45. 

88
     De vrijheid van vereniging is in veel landen officieel erkend, maar ze manifesteert zich in zeer gevarieerde 

juridische vormen. In de praktijk worden alle andere vormen van vrije vereniging van personen hieronder 
samengebracht die de productie van goederen en diensten beogen zonder dat het winstoogmerk daarbij 
op de eerste plaats komt. De benamingen van deze verenigingen loopt enorm uiteen: verenigingen of 
organisaties zonder winstoogmerk, non-profit organisaties, voluntary organizations, niet-
gouvernementele organisaties, ideëele verenigingen, ... Daarnaast worden onder dit component ook 
stichtingen ondergebracht en een aantal organisaties die specifiek zijn voor een bepaald land, 
bijvoorbeeld de Engelse ‘charities’. J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de 
sociale economie in noord en zuid,” in J. DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in 
noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 42. 

89
      Voortgekomen uit het project van de “Pioniers van Rochdale” komen coöperaties nu overal ter wereld 

voor. Tevens moet men hier verschillende types initiatieven toevoegen die geen expliciet coöperatief 
statuut of label hebben, maar ongeveer dezelfde regels en gebruiken hanteren. J. DEFOURNY en P. 
DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. DEFOURNY, P. 
DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 41. Zie voor een 
bespreking J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord 
en zuid,” in J. DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, 
Garant, 1999, 41-42. 

90
     Deze benadering van sociale economie is gebaseerd op de identificatie van grote institutionele types, 

maar legt geen precieze graad van juridisch formalisme op. J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en 
afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, 
Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 44. 
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 Vereniging Coöperatie 

Functie 
Biedt diensten aan haar leden 
en/of aan een grotere 
gemeenschap. 

Biedt goederen of diensten aan 
haar leden, maar onder 
bepaalde voorwaarden 
eveneens aan de gemeenschap 
in het algemeen. 

Types producten en voordelen 
Niet-commerciële, maar ook en 
in steeds toenemende mate 
commerciële goederen en 
diensten. 

Leden en/of gebruikers 
genieten van deze goederen en 
diensten volgens zeer 
verschillende modaliteiten. 

Commerciële goederen en 
diensten. De leden genieten 
van deze goederen en diensten 
al naargelang hun transacties 
met de coöperatie (o.a. 
bonussystemen t.v.v. zij die 
meer gebruik maken van de 
diensten). 

Leden 
Natuurlijke en rechtspersonen. Natuurlijke en rechtspersonen. 

Machtsverdeling 
Principe “één man, één stem” 
in de algemene 
ledenvergadering. 

Principe “één man, één stem” 
in de algemene 
ledenvergadering. 

Financiële bijdragen Ledenbijdragen en/of giften. 
 
Wanneer een lid de vereniging 
verlaat, worden de betaalde 
ledenbijdragen niet 
teruggestort. 
 

Intekening op kapitaalaandelen 
en/of periodieke 
ledenbijdragen. 
Wanneer een lid de coöperatie 
verlaat, wordt de financiële 
inbreng teruggestort. 

Bestemming van het overschot 
Wordt nooit aan de leden 
uitgekeerd. 

Moet in de verwezenlijking van 
het maatschappelijk doel 
worden geherinvesteerd. 

Wordt gedeeltelijk aan de 
leden uitgekeerd. 

Kan een reserve vormen om de 
dienstverlening te verbeteren 
en de activiteiten uit te 
breiden. 

Figuur 4:  De belangrijkste werkingsmechanismen van de sociale economie (Defourny, Develtere, 

Fonteneau (1999:43). 
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1.2. Het verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen 

25. Maatschappelijke ondernemingen zijn niet volledig gelijk te schakelen met 

ondernemingen die “maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)”.91 Onder MVO 

verstaat men immers maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van een commerciële, 

op winst gerichte ondernemingsstrategie. Het oplossen van sociaal-maatschappelijke 

problemen is in dat geval echter niet de hoofddoelstelling van de onderneming.92 

26. In de beleidsnota (2000-2004) lanceerde Vlaams Minister voor Werkgelegenheid 

LANDUYT het concept “Meerwaardeneconomie”. Hierin zoeken ondernemingen naar een 

dynamisch evenwicht tussen de belangen van de verschillende stakeholders en streven de 

bedrijven op een inclusieve wijze naar economisch succes, sociale verrijking en ecologisch 

evenwicht. In september 2000 keurde de Vlaamse regering vervolgens het 

Meerwaardenbesluit93 goed. 

De grondslagen van deze meerwaardetheorie worden in 1998 voor het eerst beschreven 

door ELKINGTON.94 Hij tracht aan te tonen dat succesvol ondernemen in de toekomst steeds 

                                                      
91

  Het VN Brundtlandrapport van 1987 beschreef het concept van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder afbreuk 
te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.”  Duurzame 
ontwikkeling bevat zowel management- als juridische aspecten, die door MVO worden geconcretiseerd.  
MVO wordt dan ook gezien als de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan duurzame 
ontwikkeling en is eigenlijk een ondernemingsmodel dat de markteconomie sociaal, ethisch en ecologisch 
corrigeert. Zie A. COATES & J. VAN STEENBERGE, “Van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de 
maatschappelijke onderneming,” in UALS, Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 261-
276; X., Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs, Report of the World Commission on environment and development 
“Our Common Future”, General Assembly 42nd session, 4 August 1987, www.un.org/esa/sustdev.; 
SUSTENUTO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen: van goede indruk maken, naar duurzame indruk 
achterlaten, Expertenrapport MVO evoluties en trends voor de toekomst, Brussel, SERV Congres 5 oktober 
2007, 5; TRIVISI, UNIZO en BUSINESS & SOCIETY BELGIUM, De MVO-gids voor KMO’s: een maatschappelijk 
verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer, Brussel, Unizo vorming, 2005, 9. 

92
  Ministerie van economische zaken (NL), Adviesaanvraag ondernemerschap in publieke dienstverlening, 

februari 2004, in SER, Advies: Ondernemerschap voor de publieke zaak, 05/04, 2004, 186, www.ser.nl . 
93

     Meerwaardenbesluit, 8 september 2000, BS 28 november 2000. Hierin zaten instrumenten vervat om de 
ontwikkeling van de Meerwaardeneconomie te realiseren: een participatiefonds voor sociaal innoverend 
ondernemen (Trividend), een stimuleringsprogramma en een kenniscentrum rond Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en de erkenning van VOSEC als overlegplatform voor de meerwaarde 
economie. In 2001 startte minister Landuyt in dit kader met Trivisi. Hoofddoel was het creëren van 
bewustwording vanuit de “Triple Bottom Line” visie en het ontwikkelen van producten en goede 
praktijken op Vlaams niveau die nuttig zijn voor bedrijven. 
http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen . 

94
     Zie J. ELKINGTON, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Oxford, Capstone, 

2002, 410 p. 

http://www.un.org/esa/sustdev
http://www.ser.nl/
http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
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meer afhankelijk wordt van de capaciteit om economische rendabiliteit, respect voor het 

milieu en sociale rechtvaardigheid te combineren ten einde te komen tot een duurzaam 

kapitalisme. Deze drie aspecten worden ook aangeduid met de zogenaamde ‘Triple Bottom 

Line’ of de drie P’s: profit, people en planet. Hiermee wordt een meer integrale benadering 

beoogd van de invalshoeken arbeid, milieu, markt, handelsrelaties en mensenrechten.95 

Ondernemingen moeten dus omgevingsverantwoord opereren, in tegenstelling tot het 

louter ondernemen om winst te behalen.96 Sociale economie maakt integraal deel uit van 

deze meerwaardeneconomie.97 

27. In het Vlaams ondersteuningsdecreet wordt MVO gedefinieerd als:  

“Het continue verbeterproces waarbij de onderneming in overleg met de 

belanghebbenden van de onderneming vrijwillig en op systematische wijze zowel 

economische, sociale als milieu overwegingen in de algemene bedrijfsvoering 

integreert.”98  

                                                      
95

     ‘People’ staat voor sociaal welzijn of hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel en hoe het op het gebied 
van sociale cohesie presteert (de maatschappij in ruimere zin). Hier spelen mensenrechten, omkoping, 
fraude, kinderarbeid, genderverhoudingen, armoede, diversiteit en discriminatie, medezeggenschap en 
gedragscodes een rol. ‘Planet’ staat voor ecologische kwaliteit of hoe een bedrijf zijn 
verantwoordelijkheden opneemt ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap. 
Het gaat o.a. over milieuzorg, eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling. 
‘Profit’ staat voor economische welvaart. Hier komen werkgelegenheid, medewerkersparticipatie, 
winstbestemming, investeringen in infrastructuur, uitbesteding, economische effecten van de diensten en 
producten aan bod. Het zoeken naar evenwicht tussen deze verschillende aspecten in samenspraak met 
de verschillende interne en externe belanghebbenden, ligt aan de grondslag van de meerwaarde 
economie. Het betekent een uitdaging voor ondernemingen die in hun beslissingsproces het creëren van 
maatschappelijke meerwaarden prioritair stellen. G. VAN DEN BROECK, I. VANHOREN & I. NICAISE, De 
sociale economie wil groeien. Marktniches en groeipotentieel van de sociale economie in Vlaanderen, Hiva, 
Leuven, 4-5. 

96  Waarbij niet gezegd wordt dat winst niet belangrijk is. Het is immers van levensbelang dat een 
onderneming winst maakt. De winst is de bedrijfseconomische maatstaf voor het rendement op het 
vermogen, deels in de vorm van eigen vermogen ter beschikking gesteld door de aandeelhouders als 
primaire stakeholders naast de werknemers. Zoals EIJSBOUTS et al. verder uiteenzetten is een zo stabiel 
mogelijk dividend en een vermogenstoename in de vorm van hogere intrinsieke waarde van het aandeel 
de beloning voor de verschaffer van het risicodragend vermogen. A.J.A.J. EIJSBOUTS, F.G.H. KRISTEN, J.M. 
DE JONGH, A.J.P. SCHILD en L. TIMMERMAN, “Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in of 
met recht?” in X., Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Handelingen Nederlandse 
juristenvereniging, 2010-1, Deventer, Kluwer, 4 en 22. 

97
   G. VAN DEN BROECK, I. VANHOREN & I. NICAISE, De sociale economie wil groeien. Marktniches en 

groeipotentieel van de sociale economie in Vlaanderen, Hiva, Leuven, 4-5. 
98

      Decr. Vl. 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de 
sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, BS 26 maart 2012 
(Ondersteuningsdecreet). 
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Het gaat er dus om dat economische winst niet langer de enige maatstaf zal zijn, maar dat 

ecologische en maatschappelijke rentabiliteit evenzeer van belang zijn.99 Volgens de 

memorie van toelichting bij het decreet, betekent dit dat de inspanningen meer moeten 

beduiden dan wat wettelijk verplicht is en dat de drie pijlers (mens/maatschappij, milieu en 

dialoog met de stakeholders) aan bod moeten komen. Het feit dat dit zo beschreven staat, 

veronderstelt ook dat dit nagegaan en gerapporteerd moet worden, wat een vooruitgang 

zou betekenen. Alles staat of valt echter met controle en handhaving.100 

Sommige maatschappelijke ondernemingen passen aspecten van MVO in wezen al 

automatisch toe en beschouwen dit als een langetermijnvisie.101 Wel moet erop gewezen 

worden dat het uitgangspunt van deze ondernemingen verschilt: MVO ondernemingen 

stellen immers winstmaximalisatie wel degelijk altijd voorop, met bijkomende nadruk op 

sociale en ecologische aspecten.102 Met andere woorden: het verschil zit in de benadering 

van de P van Profit. Er is immers sprake van een return naar de leden van de doelgroep of de 

samenleving als geheel.103 

Verder wenst de nieuwe minister van sociale economie HOMANS haar sociale economie 

beleid naar alle ondernemers te richten, wat in lijn ligt met doelstelling 19.2 van het Pact 

2020 inzake de algemene verspreiding van MVO104. De nieuwe minister wenst te ijveren 

voor een integrale benadering van ondernemers op vlak van people, planet en profit, waarbij 

vanuit de sociale economie vooral zal worden ingezet op people, met een focus op sociaal 

                                                      
99

      Memorie van toelichting, Ontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap 
op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
Vl. Parl.St. 1387 (2011-2012), nr. 1, 30 november 2011, 6. 

100
    P. DIEPVENTS, “Fluwelen revolutie of bestorming van de bastille…Wie is er bang van het 

maatwerkdecreet?” in A. COATES en N. VALLET (eds.), Management in de sociale economie, Cahier 1: 
Maatwerk, Management in de sociale economie, Brussel, Politeia, 2014, 74. 

101
   “We willen de sociale economie een volwaardige plaats toebedelen in het tewerkstellingsbeleid, en verder 

laten aansturen en opvolgen door het beleidsdomein werk en sociale economie die de expertise ter zake 
heeft. De zesde staatshervorming versterkt deze aanpak. Het Vlaams beleid stippelde uit dat de sociale 
economie verder de weg van de sociale duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) moet inslaan.” C. CASTELEIN en F. LEROY, “Werk op maat: voor wie de baat?” in A. COATES en N. 
VALLET (eds.), Cahier 1: Maatwerk, Management in de sociale economie, Politeia, 2014, 53. 

102
  A. COATES & J. VAN STEENBERGE, “Van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de 

maatschappelijke onderneming,” in UALS, Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 269. 
103

   De sociale economie wordt dan ook vaak “de luis in de pels” van de reguliere economie genoemd. Ze moet 
immers de reguliere economie prikkelen om meer aandacht te besteden aan mens, milieu en 
samenleving. Sociale economie kan zo de poort zijn naar MVO. A. VAN ONSEM en S. DE MEERSMAN, 
“Sociale economie, hefboom voor de reguliere economie?” Sociaal 2010, nr. 3, 13. 

104
   “In 2020 nemen meer organisaties en ondernemingen maatschappelijke verantwoordelijkheid op en is 

MVO algemeen verspreid. Organisaties en ondernemingen worden daarbij ondersteund door de sociale 
partners en de overheid.” 
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ondernemerschap en coöperatief ondernemen.105 Het is duidelijk dat het beleid de sociale 

en reguliere economie verder met elkaar wil verbinden. 

28. MVO106 vanuit Europees perspectief wordt gedefinieerd als:  

“Een concept waarbij bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun 

relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu 

schenken.”107 

De Europese Commissie is van mening dat:  

“Via MVO kunnen bedrijven aanzienlijk bijdragen aan twee doelstellingen van het EU 

Verdrag: duurzame ontwikkeling en een uiterst concurrerende sociale 

markteconomie. MVO ondersteunt de doelstellingen van de Europa 2020-strategie 

voor slimme, duurzame en inclusieve groei (inclusief het streefcijfer van 75% 

arbeidsparticipatie).”108 

Het EESC wijst ook op de belangrijke rol die sociale ondernemingen bij MVO kunnen spelen 

en de kansen die de MVO agenda kan bieden. Vooral de wederzijdse voordelen van 

partnerschap verdienen te worden aangemoedigd. Sociale investeringen aanbieden aan 

                                                      
105

   L. HOMANS, Beleidsnota Sociale economie 2014-2019, 27 en SERV, Advies Beleidsnota Sociale Economie 
2014-2019, 24 november 2014, 10-11. 

106
   De integratie van gehandicapte personen is volgens de Commissie een onderdeel van MVO. Zie ook de 

internationale principes en richtlijnen met betrekking tot MVO: OECD guidelines for multinational 
enterprises, UN Global compact, ISO 26000 Guidance Standard on social responsibility, ILO Tri-partite 
declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy, UN Guiding principles on 
business and human rights. Zie verder ook het volledig pakket van de Commissie betreffende 
verantwoordelijke ondernemingen, dat bestaat uit het aanmoedigen van verantwoordelijk ondernemen 
(de Commissie stelt voor om een systeem van verslaglegging per land in te voeren; de herziening van de 
Transparantierichtlijn en de Jaarrekeningenrichtlijnen om rekening te houden met beursgenoteerde 
ondernemingen (Transparantierichtlijn) en grote niet-beursgenoteerde ondernemingen 
(Jaarrekeningenrichtlijnen), alsook wat betreft de Transparantierichtlijn, het voorkomen dat investeerders 
heimelijk een meerderheidsbelang opbouwen in een beursgenoteerde onderneming wat zou kunnen 
leiden tot marktmisbruik en de hogervermelde mededeling over de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van bedrijven), het vergemakkelijken van sociaal ondernemerschap en de 
bureaucratische rompslomp voor het MKB verminderen. Europese Commissie, “Meer verantwoordelijke 
ondernemingen kunnen de groei in Europa aanzwengelen,” Persbericht IP/11/1238. 

107
 Mededeling Commissie, Groenboek: De bevordering van een Europees kader voor de sociale 

verantwoordelijkheid van bedrijven, 18 juli 2001, COM(2001)366, 7. Zie ook het Commissie voorstel tot 
een nieuwe (en meer algemene) definitie: “De verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze 
op de samenleving hebben.” Mededeling Commissie, Een vernieuwde EU strategie 2011-2014 ter 
bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 25 oktober 2011, COM(2011)681definitief, 7. 

108
  Mededeling Commissie, Een vernieuwde EU strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, 25 oktober 2011, COM(2011)681definitief, 4. 
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nieuwe sociale ondernemingen zou een manier kunnen zijn om MVO investeringen 

financieel en sociaal te laten renderen. Zo kunnen de doelstellingen van beide initiatieven 

worden verwezenlijkt terwijl het groeipotentieel en het vermogen om sociale waarde te 

scheppen worden gemaximaliseerd.109 

In 2011 wees commissaris ANDOR erop dat: 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen voortkomt uit het besef dat de crisis niet 

alleen economisch en financieel is maar dat ze ook ethische kanten heeft. Bedrijven 

dragen waarden als solidariteit, duurzaamheid, inclusiviteit en integriteit niet altijd 

hoog in het vaandel en ik geloof dat onze economieën de gevolgen hiervan hebben 

ondervonden. Daarom kan maatschappelijk verantwoord ondernemen juist hier een 

doorslaggevende rol spelen en zo bijdragen aan de doelstellingen van Europa 2020 

om meer werkgelegenheid en groei te creëren.”110 

De EU wil dus zeker haar steun betuigen aan het MVO verhaal en een gemeenschappelijke 

strategie uitstippelen, waarbij haar functie er vooral in bestaat het voorzien van 

ondersteuning en begeleiding. 111 

                                                      
109

  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 24 mei 
2012, SOC/440, 9-12. 

110
  Europese Commissie, “Meer verantwoordelijke ondernemingen kunnen de groei in Europa 

aanzwengelen,” Persbericht IP/11/1238. 
111

  Zie de volgende EU MVO documenten: Mededeling Commissie, Groenboek: De bevordering van een 
Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, 18 juli 2001, COM(2001)366; 
Mededeling Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: een bijdrage van het 
bedrijfsleven aan duurzame ontwikkeling, 2 juli 2002, COM(2002) 347 definitief; Mededeling Commissie 
betreffende de tenuitvoerlegging van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid: Europa moet een 
voorbeeld worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 22 maart 2006, 
COM(2006) 136 definitief; Mededeling Commissie, Een vernieuwde EU strategie 2011-2014 ter 
bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 25 oktober 2011, COM(2011)681definitief. 
Zie ook de bijdragen van onder meer de volgende auteurs over dit onderwerp: G. ROTH en H. FIZT: 
“Corporate social responsibility: European models,” Hastings law journal 1978-79, 1433; O. DE SCHUTTER, 
“Corporate social responsibility European style,” ELJ 2008, 14, 203-36; S. MACLEOD, “Corporate social 
responsibility within the European legal framework,” Wisconsin International law journal  2005, 23, 541; K. 
HERMANN, “Corporate social responsibility and sustainable development: The European Union initiative 
as a case study,” Indiana journal of global legal studies 2004, 11, 205-232; C. BARNARD, S. DEAKIN en R. 
HOBBS, “Reflexive law, corporate social responsibility and the evolution of labour standards: The case of 
working time,” in O. DE SCHUTTER en S. DEAKIN, Social rights and market forces, Bruylant, 2006. Zie ook 
het document van de Europese Commissie: Corporate social responsibility – National public policies in the 
European Union, Compendium 2014, DG Employment, Social affairs and inclusion, 2014 (nog niet in het 
Nederlands beschikbaar). 
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1.3. Het verband met sociaal ondernemerschap  

29. Ten slotte dient men de maatschappelijke onderneming ook te plaatsen binnen het 

ruimer fenomeen van “sociaal ondernemerschap.” Het begrip “social entrepreneurship”, is 

als concept veel omvangrijker dan het begrip “maatschappelijke onderneming”. Deze term is 

immers een paraplu-begrip voor een reeks innovatieve en dynamische praktijken in de 

sociale en ecologische sectoren die streven naar sociale verandering.112  

Sociaal ondernemen wordt in een uitvoerige studie door MAIR & MARTI113  gedefinieerd als:  

“A process involving the innovative use and combination of resources to pursue 

opportunities to catalyze social change and/or address social needs”. 

Sociaal ondernemen is dus een proces waarbij middelen innovatief ingezet en gecombineerd 

worden om sociale verandering in gang te zetten en/of sociale behoeften te bevredigen. 

Belangrijk daarbij is de relatieve prioriteit die gegeven wordt aan sociale waardecreatie in 

plaats van aan economische waardecreatie. Economische waardecreatie blijft echter 

eveneens belangrijk met het oog op de financiële duurzaamheid van de achterliggende 

initiatieven. 

Deze ruime definitie geeft echter aan dat we sociaal ondernemen binnen een breed 

spectrum aan organisaties en activiteiten (kunnen) vinden. Het gaat immers om een 

algemene houding of cultuur waarbij sociale noden op een innovatieve manier ingevuld 

                                                      
112  X., The changing boundaries of social enterprise, OECD, 2009, 14-15 en European Commission, Staff 

working paper, The social business initiative: promoting social investment funds, DG Internal market and 
services, 2011, 2, 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/social_investment_funds/consultation_pa
per_en.pdf. De sociale innovatieprocessen ondernomen door sociale ondernemers worden hier 
benadrukt, hoewel tijdens de laatste jaren, auteurs het begrip zelfs hebben uitgebreid van vrijwillig 
activisme tot MVO. Tussen deze twee extremen kan men nog veel categorieën onderscheiden: individuele 
initiatieven, het lanceren door non-profit organisaties van nieuwe activiteiten, publiek-private 
samenwerking met een sociaal doel, etc. A. NICHOLLS, Social entrepreneurship: new models of sustainable 
social change, Oxford, University press, 2006, 5 en J. DEFOURNY en M. NYSSENS, “Social enterprise in 
Europe: Introduction to an update,” in J. DEFOURNY en M. NYSSENS, Social enterprise in Europe: Recent 
trends and developments, EMES WP nr. 08/01, 2008, 4-5. 

113
  J. MAIR & I. MARTI, “Social Entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight,” 

Journal of World Business 2006, 41 (1), 36-44. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/social_investment_funds/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/social_investment_funds/consultation_paper_en.pdf
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worden. Dit kan zowel plaatsvinden binnen marktgerichte activiteiten als bij sociale 

innovaties die niet marktgericht zijn.114 

Het gaat bij de MO echter ook om een innovatief ondernemingsmodel dat sociale en 

economische doelstellingen nastreeft en bijdraagt tot onder andere arbeidsmarktintegratie, 

sociale inclusie en economische ontwikkeling. Ze zijn dragers van sociale innovatie aangezien 

zij uitdagingen aangaan en leemtes opvullen binnen de maatschappij waar niet voldoende 

aan tegemoet gekomen is noch door de overheid, noch door profit bedrijven, noch door 

filantropische organisaties.115 

1.4. Ondernemingen met een maatschappelijke missie: diensten in het kader van 

integratie en het algemeen belang 

30. In bovenstaande definities werd aangehaald dat de finaliteit van de dienstverlening 

aan de leden of aan de gemeenschap centraal staat, veeleer dan winst maken (uitkeren). 116 

De herinvestering van eventuele overschotten is dan een middel om deze dienstverlening te 

verwezenlijken, maar niet het belangrijkste doel van de activiteit.117 

Maatschappelijke ondernemingen opereren in een marktsituatie (en zijn dus marktspelers), 

maar wenden hun middelen aan om de maatschappij te dienen. Ze werken met een 

maatschappelijke missie.118 Ze oefenen activiteiten uit die als maatschappelijke taken 

worden aangeduid, met andere woorden activiteiten in het algemeen belang (zorg, welzijn, 

huisvesting, inschakelingsactiviteiten,...). Tegelijkertijd worden ze echter (volledig of 

gedeeltelijk) beperkt door het winstuitkeringsverbod. De bedoeling van deze 

ondernemingen is immers om altruïstische doelstellingen te verwezenlijken, om oplossingen 

te bieden voor een aantal belangrijke maatschappelijke aangelegenheden en niet zozeer om 

zoveel mogelijk winst te maken voor vennoten.  

                                                      
114

  E. DERAEDT, Social Enterprise, A Conceptual Framework, Report commissioned by the ILO within the 
framework of the Social Enterprise Development Targeting Unemployed Youth in South Africa (SETYSA) 
project, HIVA, Leuven, 2009, 9 p. 

115
  OECD, The changing boundaries of social enterprise, 2009, 14-15. KATZ en PAGE spreken zelfs over 

“repairing society”. R. KATZ en A. PAGE, “The role of social enterprise,” Vt.L.Rev. 2010-2011, 59. 
116

  Zie ook hoger de CWES definitie (“dienst aan de leden of de gemeenschap”) en de VOSEC definitie 
(“maatschappelijke inbedding”). 

117
    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 

DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, Garant, 1999, 45. 
118

  Netwerk toekomst maatschappelijke onderneming (NTMO), De waarde van de maatschappelijke 
onderneming geborgd, januari 2003, 8 en J.W. VAN DE GRONDEN, Zorg tussen lidstaat en interne markt, 
Wetenschappelijk instituut voor het CDA, Den Haag, 2003,14. 
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Eigenlijk zijn het “hybride” organisaties, die zich bevinden tussen de traditionele profit 

bedrijven en filantropische organisaties zonder economisch element.119 Verder worden ze 

(gedeeltelijk) nog ondersteund met publieke middelen opdat ze hun maatschappelijke taak 

kunnen volbrengen. De overheid kan op verschillende manieren tussenkomen, van 

regelgeving en toezicht tot en met fiscale en andere financiële prikkels, vaak in combinatie 

met elkaar.120 We spreken dus eerder in deze context van gemengde inkomstenbronnen.  

Dé maatschappelijke onderneming bestaat dus eigenlijk niet. Hoewel zij allemaal wel een 

maatschappelijke doelstelling nastreven, kunnen deze ondernemingen verschillen qua vorm, 

grootte, activiteit, wijze van financiering,… 

Ter vergelijking is er in de Verenigde Staten een veel ruimere interpretatie van de notie 

“social enterprise.” Het gaat daar om elk type organisatie die betrokken is in winstgevende 

activiteiten om inkomsten te krijgen teneinde sociale doelstellingen te kunnen financieren. 

Het kan dus gaan om for profit ondernemingen die beslissen om bepaalde middelen te 

gebruiken om sociale doelen te helpen of het algemeen belang te bevorderen (“corporate 

philanthropies” of “corporate social responsibility”). Ook kan het gaan om organisaties die 

van mening zijn dat ze een dubbele doelstelling nastreven: winst maken voor 

aandeelhouders maar ook bijdragen tot het sociaal belang (“hybride ondernemingen”). Tot 

slot kan het ook gaan om organisaties die gedreven worden door een sociaal doel maar 

waarbij een commercieel inkomen een strategisch middel is om een inkomen te verkrijgen 

(“social purpose organizations”).
 121 

                                                      
119

  “They place the achievement of social impacts above the delivery of financial returns. For this reason they 
can be seen as hybrid businesses, which lie between traditional for-profit firms and purely philanthropic 
endeavours with no economic element. In comparison with traditional firms they might be considered by 
investors solely interested in financial returns as insufficiently profitable. However, at the same time they 
are distinct from purely philanthropic work because their activity is about doing business.” European 
Commission, Staff working paper, The social business initiative: promoting social investment funds, DG 
Internal market and services, 2011, 2. 

120
  In beginsel kunnen drie interventievormen worden onderscheiden: regulering, uitbesteding en uitvoering 

door een overheidsorgaan. SER (NL), Advies: Ondernemerschap voor de publieke zaak,  05/04, 2004, 24, 
www.ser.nl . 

121
  D. YOUNG, “Social enterprise in the United States: alternate identities and forms,” WP EMES congres, 

Trento, 2001, 4; J. KERLIN, “Social enterprise in the United States and Europe: Understanding and learning 
from the differences,” Voluntas 2006, 17, 251; R. KATZ en A. PAGE, “The role of social enterprise,” 
Vt.L.Rev. 2010-2011, 61-62. 

http://www.ser.nl/
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31. Uit het voorgaande volgt dat de sociale economie niet kan worden gedefinieerd aan de 

hand van bijzondere activiteitensectoren en dat elke productie-activiteit van goederen of 

diensten a priori in het kader van de sociale economie kan worden ondergebracht.122 

Tegelijkertijd is duidelijk dat de kwalificatie als maatschappelijke onderneming niet 

uitsluitend volgt op basis van de activiteit alleen. Zoals TAMINIAUX het verwoordde in zijn 

wetsvoorstel dat zou leiden tot de invoering van de vennootschap met sociaal oogmerk:  

“De sociale hoedanigheid van deze organisaties (sociale economie) resulteert uit de 

door hen nagestreefde doeleinden, die tot het verrichten van de productie-activiteit 

leiden, en de wijze van organisatie en beheer daarvan; zij vloeit niet voort uit de aard 

van de geproduceerde goederen en diensten die, zoals boven gezegd, tot het terrein 

van de economie behoren.”123 

§2. Juridische definiëring van het begrip: de “maatschappelijke onderneming” 

2.1. Situering 

32. Hoger werd uitgelegd dat door de finaliteit van hun activiteiten, door hun 

democratische besluitvorming en door de manier van verdeling van hun opbrengst, sociale 

economie organisaties zich onderscheiden van de traditionele privé-sector en meer 

aanleunen bij de publieke sector. Door het autonome beheer vergroot echter de afstand tot 

die publieke sector en komen zij terug dichter bij de privé-sector.124 

De kerngedachte is dat maatschappelijke ondernemingen via hun doelstellingen bepaalde 

maatschappelijke meerwaarden ofwel vormen van dienstverlening willen realiseren. Hierbij 

zijn ook principes van economische efficiëntie, continuïteit en rendabiliteit van groot 

belang.125  

                                                      
122

    J. DEFOURNY en P. DEVELTERE, “Oorsprong en afbakening van de sociale economie in noord en zuid,” in J. 
DEFOURNY, P. DEVELTERE en B. FONTENEAU, Sociale economie in noord en zuid, Leuven, 1999, 46. 

123
  Communication Commission, Business in the Social economy sector, 1989, SEC(89) 2187final en Voorstel 

van wet Taminiaux 18 november 1992, 535-1, 2. Volgens Taminiaux bleek hieruit duidelijk dat er een 
rechtsvorm moest komen die rekening zou houden met deze specifieke wijze van organisatie en beheer 
(en dat later de vennootschap met sociaal oogmerk zou worden).  

124
  CES, HIVA, CERISIS et al., Sociale economie: Conceptualisering, sociale tewerkstelling en buurtdiensten, 

Antwerpen, Standaard, 2000, 24. 
125

    Zie hoger randnummer 3 voor de VOSEC definitie. 
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33. In België bestaat geen wettelijke definitie van het concept “maatschappelijke 

onderneming” (cfr. het Engelse begrip “social enterprise”). In de sociologische en 

economische literatuur vinden we wel verschillende socio-economische definities terug.126 

We vinden het begrip maatschappelijke onderneming vooral terug in de Nederlandse 

sociaal-wetenschappelijke literatuur127. 

Eerst maken we in dit onderdeel een analyse van de twee bestanddelen van de MO en dus 

van de begrippen “maatschappelijk” en “onderneming”. In het kader van dit onderzoek 

stellen we alvast de begrippen “sociaal” en “maatschappelijk” gelijk aan elkaar. 128  

2.2. Het begrip “Maatschappelijk” 

34. Het begrip “maatschappelijk” moet men ten eerste kaderen binnen de context van de 

welvaartsstaat. De “welvaarts”- of “verzorgingsstaat” kan omschreven worden als de 

samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal 

grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van 

zijn kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. 

Dit alles in het raam van de parlementaire democratie en met behoud van de vrije 

                                                      
126

  Zie hoger randnummer 23 voor de EMES definitie en J. DEFOURNY en M. NYSSENS, “Defining social 
enterprise,” in M. NYSSENS, Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society, 
London, Routledge, 2006, 5-6. Het begrip “social enterprise” zelf werd in 1990 in Italië gelanceerd in een 
tijdschrift genaamd “Impresa sociale”. Het nieuw concept werd geïntroduceerd voor de baanbrekende 
initiatieven die zouden volgen, en waarvoor het Italiaans parlement in 1991 de sociale coöperatie zou 
oprichten. J. DEFOURNY en M. NYSSENS, “Social enterprise in Europe: Introduction to an update,” in J. 
DEFOURNY en M. NYSSENS, Social enterprise in Europe: Recent trends and developments, EMES WP no. 
08/01, 2008, 5.  

127
  Zie voor meer informatie over de Nederlandse “maatschappelijke” onderneming, onder andere: J.P. 

BALKENENDE, Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties, Alphen aan den Rijn, Tjeenk 
Willink, 1992, 330 p.; J.P. BALKENENDE, “De maatschappelijke onderneming,” in J.P. BALKENENDE, M. 
KAPTEIN, E. KIMMAN, J.P. VAN DER TOREN, Onderneming en maatschappij, op zoek naar vertrouwen, 
Assen, Van Gorcum, 2003, 267; J.P. BALKENENDE en G. DOLSMA, “De maatschappelijke onderneming in de 
gezondheidszorg,” Christen Democratische Verkenningen, Den Haag, Themanummer 2000, nrs. 7, 8 en 9; 
S.P.M. DE WAAL, T.N.M. SCHUYT en P.A. VERVEEN, Handboek maatschappelijk ondernemerschap, 
Houten/Zaventem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994, 244 p; H.J. DE RU, J.L. BURGGRAAF en L.A.J. SPAANS, 
De maatschappelijke onderneming, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 81 p. 

128
  Onder het begrip “maatschappelijk” verstaat het Van Dale woordenboek: “1. met betrekking tot een 

maatschappij; 2. in de samenleving voorkomend.” Ter vergelijking, onder “sociaal” verstaat men volgens 
Van Dale: “betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan.” Zie ook de wetgeving met 
betrekking tot de Belgische sociale zekerheid, waar de twee begrippen inwisselbaar lijken te zijn. 
Oorspronkelijk was er sprake van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de “maatschappelijke” 
zekerheid der arbeiders. Pas in 1985 werd de Rijksdienst voor “maatschappelijke” zekerheid gewijzigd in 
de Rijksdienst voor “sociale” zekerheid. Op 27 juni 1969 kwam de actuele “Sociale” zekerheidswet (RSZ-
wet) tot stand. Waarschijnlijk wilde de wetgever hiermee meer aansluiting vinden bij de Franstalige 
wetteksten. 
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markteconomische productiewijze.129 Wat wezenlijk is in de welvaartsstaat is volgens 

DELEECK alvast “het samengaan van het economische en het sociale.”130 

35. Kenmerkend voor de verzorgingsstaat is de hooggeorganiseerde economische 

ontwikkeling met een hoog niveau van materiële welvaart en levensstandaard. Kenmerkend 

is ook het streven naar volledige werkgelegenheid, wat door de overheid moet nagestreefd 

worden door bevordering van de koopkracht, onder andere door sociale zekerheid, door 

herverdeling middels progressieve inkomensbelasting en door stimulering van de 

investeringsuitgaven. Sinds de jaren ’70 is deze centrale voorwaarde van volledige 

werkgelegenheid echter niet meer vervuld, wat wellicht de grootste crisisfactor is van de 

welvaartsstaat.131  

36. De overheid waarborgt in het kader van deze welvaarts- of verzorgingsstaat aan de 

burgers minimale rechten inzake inkomenszekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, 

huisvesting, etc. De staat stelt zich juridisch garant voor de effectieve beschikbaarheid van 

de sociale voorzieningen, maar is er niet de uitsluitende noch de belangrijkste uitvoerder 

van. Voor de uitvoering van dit sociaal beleid doet zij immers vaak een beroep op sociale 

organisaties, zeer vaak verenigingen zonder winstoogmerk binnen de social profit sector.132 

De rol van deze organisaties verschilt echter van land tot land en hangt eigenlijk samen met 

het type welvaartsstaat. In een liberale welvaartsstaat is hun plaats geringer, omdat de 

markt ook met betrekking tot sociale voorzieningen dominant blijft. In het sociaal-

democratisch of Scandinavisch type waar de rechtstreekse overheidstussenkomst centraal 

staat is hun belang ook geringer, dit in tegenstelling tot de traditionele ofwel 

corporatistische, continentale welvaartsstaat, zoals België.133 Wat vaststaat is dat de 

activiteiten van de private non-profitorganisaties, hoewel vaak niet op winst gericht, steeds 

meer in de economische sfeer terechtkomen.   

                                                      
129

  H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2008, 27. 
130

  Zie ook de verwijzing hierbij naar de “sociale markteconomie”. Ondernemingen en de werking van de vrije 
marktconcurrentie dragen de taak van schepping en verdeling van welvaart, maar de overheid treedt op 
om de nadelige gevolgen of de tekortkomingen van de vrijemarkteconomie te ondervangen. Collectieve 
goederen worden voortgebracht die de markt niet kan produceren en sociale uitkeringen waar de markt 
tekortschiet. H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2008, 29. 

131
  H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2008, 31- 32. 

132
  H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2008, 39. 

133
  H. DELEECK, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2008, 304 en V. 

PESTOFF, Beyond the market and state: Social enterprises and civil democracy in a welfare society, 
Ashgate, Hants, 1998, 45.  
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ESPING-ANDERSEN verrichtte baanbrekend onderzoek met het begrip “decommodificatie”, 

dat gebruikt werd om de graad van perfectie verwezenlijkt door een bepaalde welvaartsstaat 

te meten. Het verwijst met andere woorden naar de mate waarin in een kapitalistische 

samenleving de welvaart van de burgers onafhankelijk gemaakt wordt van hun positie op de 

markt in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. Hij onderscheidt drie clusters: 

de liberale welvaartsstaat, het conservatief-corporatistische type en het 

sociaaldemocratische type. Hij doet dit aan de hand van drie criteria: de rol van de 

bestaanszekerheidsbiedende instellingen (staat, markt of gezin), het behoud of de 

verdwijning van sociale stratificaties en ongelijkheden en de graad van decommodificatie. Er 

is een verband tussen het type van verzorgingsstaat en de grootte van de derde sector in de 

verschillende landen. In het liberaal model worden lage uitgaven vanwege de overheid 

verbonden met een relatief grote derde sector. Een voldoende grote stedelijke middenklasse 

slaagde erin om de hogere klasse te doorbreken en de arbeidersklasse tevens in toom te 

houden. De Verenigde Staten waren hier echter meer succesvol dan het Verenigd Koninkrijk, 

aangezien de oorlogssuccessen van de overheid en de mobilisatie van de arbeidersklasse 

leidde tot de oprichting van bepaalde sleutelelementen van het klassieke sociaal-

democratisch model, hoewel dit niet verder evolueerde na de jaren ’80. In het 

sociaaldemocratisch model zijn sociale voorzieningen gesponsord en voorzien door de staat 

zeer uitgebreid en de ruimte overgelaten voor derde sector organisaties is beperkt, wat leidt 

tot relatief kleine derde sectoren wat tewerkstelling betreft. In Zweden bijvoorbeeld wonnen 

politieke partijen uit de arbeidersklasse veel macht in het begin van de laatste eeuw, met een 

verzwakte, door de staat gedomineerde kerk en een beperkte monarchie. In het 

corporatistische model werd de staat ofwel verplicht of aangemoedigd om met derde sector 

instellingen samen te werken wegens verschillende historische factoren, wat betekent dat de 

organisaties nog steeds worden onderhouden door de staat. Er moet echter tevens 

opgemerkt worden dat men vaak elementen van verschillende regimes terugvindt binnen 

een land.134 

37. De begrippen “maatschappelijk” en “algemeen belang” zijn echter zeer moeilijk 

juridisch te vertalen. 

                                                      
134

   L.M. SALOMON and H.K. ANHEIER, “Social origins of civil society: explaining the nonprofit sector cross-
nationally,” Voluntas 1998, Vol. 9, No.3, 241-242 en G. ESPING-ANDERSEN, The three worlds of welfare 
capitalism, New Jersey, Princeton University Press, 1990, 54. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
46 

Indien iets als maatschappelijk wordt bestempeld en dus betrekking heeft op de 

samenleving, is er een rechtstreekse band met het algemeen belang. Er bestaat echter geen 

algemeen aanvaarde definitie van het begrip “algemeen belang”. Het is dan ook eerder een 

politiek dan een juridisch gegeven.135 Wel kan men spreken van bepaalde eigenschappen of 

kernelementen, die voortvloeien uit de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer136 en een 

(minimale) aanwijzing vormen in de richting van de aanwezigheid van het algemeen 

belang.137 Het algemeen erkend vitaal belang van een taak of doelstelling voor een goede 

werking van de maatschappij, de ontstentenis van winstbejag en de vraag of de private 

sector de behoeften niet kan of wenst te behartigen, zijn in de rechtsleer als dergelijke 

leiddraden aangereikt.138 Het feit dat de meeste eigenschappen en verschijningsvormen 

terug te vinden zijn in de regelgeving bevestigt wel dat het de facto de wetgever is die beslist 

wat als taak van algemeen belang beschouwd wordt. Tot slot is het de rechter die een 

afweging zal maken op grond van deze criteria en die zal beslissen of een bepaalde taak al 

dan niet het algemeen belang raakt.139  Aangrijpingspunten kunnen alvast op nationaal 

niveau teruggevonden worden in de Grondwet. Zie meer bepaald de sociale grondrechten140 

                                                      
135

  De behartiging van het algemeen belang berust verder bij een grote verscheidenheid aan centrale, 
territoriale en functioneel gedecentraliseerde overheden, die hier elk op hun onderscheiden niveaus voor 
instaan. Deze overheden moeten bij het uitoefenen van hun bevoegdheid rekening houden met richtlijnen 
en de visie van de hogere overheid die, onder meer via het bestuurlijk toezicht, de naleving van haar visie 
op het algemeen belang kan afdwingen. De rechterlijke instanties oefenen daarbij op hun beurt een 
marginale toetsing uit op de invulling van het algemeen belang begrip. Zij zien erop toe dat de overheid dit 
begrip niet op kennelijk onredelijke wijze invult. De Raad van State kan handelingen waarmee een 
bestuursorgaan zijn bevoegdheid heeft afgewend van het algemeen belang om een particulier belang te 
dienen, vernietigen. F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die Keure, 2004, 
53-57. 

136
  V. VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in Vlaamse welzijnsvoorzieningen,” TSR 2005, 541-

552; V. VERDEYEN, Overheidssturing van de sociale zekerheidsinstellingen: mogelijkheid en instrumenten, 
Brugge, die Keure, 2009, 76. 

137
  V. VERDEYEN, Overheidssturing van de sociale zekerheidsinstellingen: mogelijkheid en instrumenten, 

Brugge, die Keure, 2009, 76. 
138

  D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht,” RW 1967-68, 518-520 
en F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die Keure, 2004, 52. 

139
  V. VERDEYEN, Overheidssturing van de sociale zekerheidsinstellingen: mogelijkheid en instrumenten, 

Brugge, die Keure, 2009, 76. 
140

  Sociale grondrechten zouden positieve verplichtingen vereisen, waarbij de inhoud relatief is en 
veranderlijk. De overheid kan immers niet alles voor iedereen tegelijk waarborgen. De realisatie zal dan 
ook progressief gebeuren. In afwachting vormen deze rechten een gedeeltelijke bescherming voor 
bepaalde personen (selectieve waarborging). Dit essentiële verschil met de klassieke grondrechten brengt 
mee dat de rechter niet bevoegd is op de naleving toe te zien, aangezien het hier vooral om politieke 
beleidsbeslissingen gaat, onder meer door het vaststellen van maatschappelijke prioriteiten. G. MAES, De 
afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 3-4. Zie ook M. RIGAUX, “De 
scharnierfunctie van artikel 23 GW” in M. STROOBANT, Sociale grondrechten, Antwerpen, Maklu, 1995, 
107-116 en M. RIGAUX, “Sociale grondrechten in de Belgische Grondwet: de bakens van een vernieuwd 
sociaal recht?” in M. STROOBANT, Sociale grondrechten, Antwerpen, Maklu, 1995, 11-18; G. MAES, 
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in de artikelen 23 (het recht een menswaardig leven te leiden)141 en 24 (recht op onderwijs) 

van de Belgische Grondwet.142  

In artikel 23 GW gaat het onder meer om de volgende rechten: 

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 

algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 

een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 

arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 

en collectief onderhandelen 

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand 

3° het recht op een behoorlijke huisvesting 

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu 

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 

Deze grondwettelijke verplichtingen worden met andere woorden als grondbelang voor de 

samenleving gekwalificeerd.143 

Verder speelt de EU op dit vlak een toenemende rol in het kader van de diensten van 

algemeen (economisch) belang. Dit laatste begrip wordt gehanteerd in de artikelen 16 en 

106, lid 2 VWEU (zie verder hoofdstuk III, afdeling 4). 

                                                      
“Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet – Overzicht van de doctrine,” in W. RAUWS en M. 
STROOBANT, Sociale en economische grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2010, 139-161. 

141
  Door de herziening van 12 februari 1994 werden economische, sociale en culturele grondrechten in de 

Belgische grondwet ingeschreven. Wijziging aan Grondwet 31 januari 1994, BS 12 februari 1994, 3660. Zie 
ook M. STROOBANT, “De sociale grondrechten naar Belgisch recht: een analyse van de parlementaire 
werkzaamheden bij artikel 23 GW,” in M. STROOBANT, Sociale grondrechten, Antwerpen, Maklu, 1995, 
57-94 en M. STROOBANT, “Sociale en economische grondrechten in de Belgische grondwet – 
Wordingsgeschiedenis van artikel 23: het Akkoord van “Le Ry d’Ave” Rochefort,” in W. RAUWS en M. 
STROOBANT, Sociale en economische grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2010, 19-57. 

142
  Er is echter geen sprake van rechtstreekse afdwingbaarheid, wel zijn deze artikels te beschouwen als 

richtinggevend voor het beleid. Deze bepalingen kunnen wel toepassing krijgen als afweerrecht. De burger 
kan zich met andere woorden wel verzetten als de overheid handelt in strijd met de negatieve verplichting 
om iets niet te doen. Zie G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 454. 

143
  De in artikel 23 GW vervatte grondrechten zijn niet absoluut van aard. Zij kunnen beperkt worden op 

grond van toelaatbare criteria, die de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang dienen en niet 
onevenredig zijn ten opzichte van die doelstellingen. Zie onder andere Arbitragehof nr. 28/2002, 30 
januari 2002, B.9.3. 
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De lidstaten zijn in principe vrij om te bepalen wat van algemeen belang is. Kenmerken 

werden wel opgesomd in het Groenboek en Witboek van de Europese Commissie over 

diensten van algemeen belang. Het gaat volgens het Groenboek144 van de Commissie om 

een concept dat is gebaseerd op de volgende elementen: 

 

 Universaliteit: Het concept universele dienst heeft betrekking op een reeks eisen ten 

aanzien van het algemeen belang, door middel waarvan gewaarborgd wordt dat 

bepaalde diensten van een nader gespecificeerde kwaliteit en tegen een in het licht 

van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs beschikbaar zijn voor 

alle consumenten en gebruikers op het grondgebied van de gehele lidstaat, 

onafhankelijk van de geografische locatie. 

 Continuïteit: Een aantal diensten van algemeen belang kent een continuïteits-

verplichting, d.w.z. dat de dienstverlener verplicht is er zorg voor te dragen dat de 

dienst zonder onderbreking verricht wordt. 

 Kwaliteit: De vaststelling van, het toezicht op en de handhaving van kwaliteits-

verplichtingen door de overheid speelt een sleutelrol bij de regulering van de 

diensten van algemeen belang. 

 Betaalbaarheid: Op grond van dit concept moeten diensten van algemeen 

economisch belang tegen een betaalbare prijs verricht worden, zodat deze voor 

iedereen toegankelijk zijn. Het betaalbaarheidsbeginsel draagt bij tot de 

verwezenlijking van economische en sociale samenhang binnen de lidstaten. 

 Gebruikers- en consumentenbescherming: Evenals in andere economische sectoren 

zijn binnen de diensten van algemeen belang regels inzake horizontale consumenten-

bescherming van toepassing. 

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief. Andere kenmerken die door bepaalde rechtsleer naar 

voren werd gebracht en mogelijke verschijningsvormen kunnen zijn, zijn: het toezicht door 

de overheid, het feit dat de overheid de taak jarenlang zelf uitoefende, de oprichting van 

een overheidsdienst als alternatief voor de privaatrechtelijke instellingen, de oprichting van 

een bijzondere instantie met een controlerende of sturende functie, de subsidiëring door de 

                                                      
144

  Europese Commissie, Groenboek over diensten van algemeen belang, 21 maart 2005, 
COM(2003)270definitief, 70 p. 
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overheid, het beschikken over de beslissingsbevoegdheid, de aanwezigheid van solidariteit 

en het ontbreken van een winstoogmerk.145  

In deze context is het van belang om ook te verwijzen naar de “sociale diensten van 

algemeen belang”. Het gaat meer bepaald om de wettelijke regelingen en aanvullende 

sociale zekerheidsregelingen die de fundamentele risico’s van het leven dekken en andere 

wezenlijke diensten die rechtstreeks aan de betrokkene worden verleend. Zij maken geen 

aparte juridische categorie uit, maar worden wel door de EU als van fundamenteel belang 

aangeduid omdat zij als pijlers van de Europese maatschappij en economie een specifieke 

plaats innemen. Deze hangt in de eerste plaats samen met de bijdrage die zij leveren aan 

verschillende essentiële doelen en waarden van de Unie, zoals een hoog niveau van 

werkgelegenheid en sociale bescherming, een hoog beschermingsniveau van de menselijke 

gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en economische, sociale en territoriale 

cohesie. Maar deze diensten nemen ook een specifieke plaats in doordat zij moeten 

voorzien in essentiële behoeften en aldus garant staan voor de eerbiediging van 

fundamentele rechten zoals de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit.146  

38. We kunnen besluiten dat het begrip “maatschappelijk” juridisch zeer moeilijk te 

definiëren is. Wel zijn er rechtstreekse verbanden met de maatschappij, de welvaartsstaat, 

het algemeen belang en de sociale grondrechten. Het begrip “maatschappelijk” betekent 

immers dat iets betrekking heeft op de samenleving en dit is het geval als het algemeen 

belang in het geding is. De aard van de doelstelling van de activiteit die een MO ontplooit is 

alvast maatschappelijk, waarbij de gemaakte winst (gedeeltelijk) terug wordt geïnvesteerd in 

de onderneming om deze activiteit verder te ontwikkelen ofwel gebruikt wordt ten voordele 

van de maatschappij (hieronder wordt ook begrepen ten voordele van bepaalde 

doelgroepen). 

2.3. Het begrip “Onderneming” 

39. In het Belgisch recht is er geen algemene wettelijke definitie van het begrip 

“onderneming”. Dit heeft vooral te maken met historische redenen: lange tijd ging de 

                                                      
145

  J. PUT, “Van administratieve overheid naar overheidstaak: hoe functioneler hoe beter?” in X., Ad 
amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die Keure, 2004, 243-244; V. 
VERDEYEN en J. PUT, “Openbaarheid van bestuur in Vlaamse welzijnsvoorzieningen,” TSR 2005, 541-552. 

146
  Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van 

algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177definitief, 5. 
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onderneming immers schuil achter de persoon van de ondernemer, die als eigenaar telkens 

op het voorplan trad aangezien de economische context in de 19de eeuw werd gegroepeerd 

binnen twee juridische categorieën, namelijk eigendom in de zin van het Burgerlijk Wetboek 

en de contracten. De leiding van de onderneming werd bijgevolg aanzien als een uitoefening 

van het eigendomsrecht.147  

40. Wel vinden we een specifieke omschrijving van het begrip terug in verschillende 

wetten148, zonder echter enige coherentie149 en zelfs binnen één rechtstak is er zelden 

sprake van eenduidigheid.150 In die teksten krijgt het dan ook een eigen betekenis. In die zin 

kan men stellen dat de onderneming een meervoudig rechtsbegrip is.151  

Hoewel er geen sprake is van één ondernemingsbegrip en het begrip bijgevolg sterk 

afhankelijk is van de context,152 is het begrip “onderneming” steeds belangrijker geworden 

voor de jurist. 

                                                      
147

  M. STORME, “Beschouwingen over de juridische groei van het begrip onderneming,” RW 1958, nr. 5, 255 
en J. VAN RYN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1954, 46. 

148
  Zie onder andere artikel 14 wet van 20 september 1948 over de organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 

september 1948; artikel 2 wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002; wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van ondernemingen, BS 9 februari 2009. Het recente Wetboek van economisch recht (28 
februari 2013, BS 29 maart 2013) heeft (in een poging om aan de basisbegrippen doorheen het wetboek 
eenzelfde inhoud te geven) het concept van onderneming gedefinieerd als “elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.” (Boek I, 
Artikel I.1, 1°). I. VEROUGSTRAETE, “Een wetboek economisch recht. Een codificatie van het economisch 
recht: een noodzaak?” SEW 2013, 10, 410. Zie verder ook J. VANANROYE en K. VANDORMAEL, “Boek I 
WER en de wet nationale rechter. Van handelsrecht naar ondernemingsrecht,” in X., Wetboek economisch 
recht: van nu en straks? Antwerpen, Intersentia, 2014, 5-64. 

149
  Zie P. VAN OMMESLAGHE, “En guise d’introduction: entreprise, entreprise en difficulté, concepts 

juridiques,” Rev.dr. ULB 1991, nr. 3, 1 en J. VAN RYN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 
1954, 45-46: “La notion de l’entreprise vit sous un régime de fortune, son statut, d’ailleurs fort incomplet, 
est fait de pièces et de morceaux, empruntés à l’armature juridique d’institutions différentes (les sociétés 
commerciales, principalement) qui sont aujourd’hui en voie d’éclatement.”  

150
  Zie bijvoorbeeld in het kader van het sociaal recht: W. VAN EECKHOUTTE, “De rol van de onderneming in 

het sociaal recht en de verschijningsvorm van het sociaal recht voor de onderneming,” RW 1979-1980, 
2328-2336 en M. VAN PUTTEN, Het arbeidsrecht en de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2009, 192. 

151
  M. VAN PUTTEN, Het arbeidsrecht en de onderneming, Antwerpen, Intersentia, 2009, 119. In het nationaal 

arbeidsrecht is het concept onderneming reeds lang een begrip maar is zelfs in die context niet steeds 
eenduidig. Het begrip ligt ook Europeesrechtelijk aan de basis van o.a. de richtlijnen 77/187, 98/50 en 
2001/23. Het begrip “economische entiteit” wordt stilaan het basisbegrip van het Europees sociaal recht 
en vestigingsrecht en geldt als de bevoorrechte omschrijving van wat de Europese wetgever bedoelt met 
“onderneming”. 

152
  M. STORME, “Naar een juridische begripsvorming van de onderneming,” in X., Album professor Van 

Goethem, Antwerpen, Standaard, 1964, 521 en W. DEVROE en C. GEERS, “Het ondernemingsbegrip als 
nieuw concept (met inbegrip van overheidsonderneming),” in BBPR, XIII, Deel I, A, Liber amicorum G.L. 
BALLON, Mechelen, Kluwer, 2011, 274 en 276; G. STRAETMANS, “Het ondernemingsbegrip in het 
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Verschillende auteurs hebben in het verleden dan ook gepoogd een eigen definitie te geven 

van het begrip onderneming, waarbij vaak gegrepen werd naar het criterium van gebruikte 

bedrijfseconomische methodes.153 

41. VAN GERVEN154 blijft in de economische sfeer en definieert het begrip als volgt:  

“De onderneming is een zelfstandige en duurzame organisatie in het kader waarvan 

personen met behulp van materiële en immateriële middelen toegevoegde waarde 

voortbrengen door goederen en/of diensten te produceren, welke aan afnemers 

worden geleverd tegen betaling van een adequate (dit is kostendekkende en op winst 

gerichte) vergoeding.”155  

                                                      
mededingingsrecht (kartelrecht) en in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming,” in I. CLAEYS, R. STEENOT en M. TISON, Economisch recht: Ondernemingen, 
concurrenten en consumenten 2010-2011, XXXVIIste postuniversitaire cyclus W. Delva, Mechelen, Kluwer, 
2011, 263. Vaak definieert men ook soorten ondernemingen (zie bijvoorbeeld het begrip moeder-dochter 
onderneming); definieert men ondernemingen die een welbepaalde sectorieel afgebakende economische 
activiteit uitoefenen (bijvoorbeeld vervoersondernemingen) of ondernemingen met een bepaalde 
herkomst of geografische dimensie (bijvoorbeeld EU ondernemingen). Als een definitie niet lukt, dan gaat 
de wetgever bijvoorbeeld over naar een opsomming van de vennootschappen die onder zijn 
ondernemingsbegrip vallen. De auteurs verwijzen als voorbeeld naar artikel 1 wet van 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding van ondernemingen, BS 4 september 1975:  “Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt onder "ondernemingen" verstaan:  1° de natuurlijke personen die koopman zijn; 2° (de 
handelsvennootschappen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen, (met uitzondering van de administratieve openbare instellingen bedoeld in artikel 2 van de 
wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en) de 
Europese economische samenwerkingsverbanden (...);  3° de openbare instellingen die een statutaire 
opdracht vervullen van commerciële, financiële of industriële aard; 4° de instellingen, niet bedoeld in het 
2° en het 3°, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, met of zonder winstoogmerk, een 
commercieel, financieel of industrieel bedrijf uitoefenen en waarop dit hoofdstuk, per soort van 
instellingen, van toepassing wordt verklaard door een koninklijk besluit.” 

153
  S. FREDERICQ, De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, De Sikkel, 1957, 

522; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1988, 21; J. RONSE 
“Herziening van het Belgisch Burgerlijk Wetboek: eenmaking burgerlijk recht en handelsrecht,” TPR 1966, 
538 en G. SCHRANS, “Levend en herlevend recht rond het winstoogmerk,” TPR 1986, 698. Zie ook M. 
DENEF, “De vzw: Aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch ondernemingsrecht?” in 
JRI, Knelpunten van 30 jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, 452-453. 

154
  Er wordt al geruime tijd gepleit om de handelaarsnotie uit het Wetboek van Koophandel te verlaten. Het 

onderscheid tussen burgerlijk en handelsrecht en de gebruikte criteria ter aflijning (daden van 
koophandel, koopman, winstoogmerk) stuiten reeds geruime tijd op veel kritiek. VAN GERVEN wil het 
ondernemingsbegrip als kernbegrip gebruiken. 

155
  W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?” DAOR 1993, 165 en W. VAN 

GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I: 
Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 28. Er is sprake van drie componenten: (1) een 
verwijzing naar het personeel en de middelen die volgens een zelfstandig organisatieschema worden 
ingezet; (2) de soort activiteit, namelijk het produceren of verdelen van goederen of diensten; (3) het te 
verwezenlijken doel, namelijk het verkopen van de geproduceerde goederen en diensten tegen betaling 
van een adequate vergoeding met het oog op het genereren van permanente inkomsten die, doordat zij 
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Deze auteur gebruikt bijgevolg het objectief criterium van de bereidheid van de afnemer om 

voor verstrekte goederen en diensten een adequate vergoeding te betalen156 (en dus niet op 

basis van het winstbejagcriterium, dat volgens hem wijst naar de subjectieve ingesteldheid 

van de ondernemer).157 Dit is inderdaad van groot belang, alleen een objectieve benadering 

kan immers tot gevolg hebben dat alle ondernemingen die aan het economisch verkeer 

deelnemen aan dezelfde regels worden onderworpen en dat er bijgevolg geen sprake is van 

concurrentievervalsing.158 Slechts de intentie telt om toegevoegde waarde te creëren. Of de 

aldus gemaakte winst verdeeld wordt, dan wel besteed wordt aan een niet-lucratief doel, is 

van minder belang.159 

Deze definitie lijkt geïnspireerd te zijn door de definitie van “onderneming” binnen het 

Europees mededingingsrecht en op het EU vrij verkeersbegrip van “diensten” 

(dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden). Het Verdrag 

betreffende de werking van de EU definieert het begrip onderneming niet. Het Hof van 

Justitie heeft een “onderneming” echter wel “functioneel”160 gedefinieerd in het Höfner 

arrest als: “elke eenheid161 die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.”162  

                                                      
de uitgaven overschrijden, de zelfstandigheid en de continuïteit van de onderneming waarborgen. Zie W. 
VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, I, Antwerpen, 
Standaard, 1989, nr. 54, 72 e.v. 

156
  Dit laatste component beoogt onder de talrijke “menselijke ondernemingen” volgens VAN GERVEN 

diegene te vatten die een economisch doel hebben, en ze af te sluiten van ondernemingen met volgens 
hem een niet-economisch doel (bijvoorbeeld een politiek, filantropisch, cultureel, religieus, 
wetenschappelijk doel). W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en 
economisch recht, Deel I: Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 28. 

157
  W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?” DAOR 1993, 165.  

158
  G. SCHRANS, “Poging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject,” RW 1979-1980, 2393. Dit 

betekent evenwel niet dat er voor bepaalde materies geen onderscheid mag worden gemaakt tussen 
bijvoorbeeld grote en kleine ondernemingen, voor zover alle ondernemingen, die zich in een redelijk 
vergelijkbare situatie bevinden, aan dezelfde regels worden onderworpen. 

159
  K. GEENS, “De grensafbakening tussen vereniging, vennootschap en andere vormen van samenwerking,” 

in A. BENOIT-MOURY en K. GEENS, La coopération entre entreprises – De samenwerking tussen 
ondernemingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 517. 

160
  Het Hof ontwikkelde het functioneel criterium voor het eerst in het Mannesmann arrest, volgens hetwelk 

“alle entiteiten die op duurzame wijze een bepaald economisch doel nastreven”, als ondernemingen 
moeten worden aangemerkt. HvJ 19/61, Mannesmann/Hoge Autoriteit, 13 juli 1962, Jur. 1962, 734. Zie 
ook het arrest HvJ 170/83, Hydrotherm Gerätebau, 12 juli 1984, Jur. 1984, 2999 waarbij “onderneming” 
gedefinieerd werd als “een met betrekking tot het voorwerp van de desbetreffende overeenkomst 
bestaande economische eenheid, ook al wordt deze economische eenheid gevormd door verscheidene 
natuurlijke of rechtspersonen.” 

161
  Een entiteit en dus een onderneming vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht kan bestaan uit 

meerdere natuurlijke of rechtspersonen. HvJ C-97/08 P, Akzo Nobel e.a., 10 september 2009, Jur. 2009, I-
8237, overweging 54-55 en HvJ C-407/08, Knauf Gips, 1 juli 2010, Jur. 2010, I-6375, overweging 64. Voor 
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Een “economische activiteit” wordt aanzien als een activiteit waarbij goederen of diensten 

op een markt worden aangeboden.163 Belangrijk hier is dat gefocust wordt op welke vorm 

van activiteit wordt uitgevoerd (namelijk op de aard van de activiteit) en niet op de 

kenmerken van de actoren (de zogenaamde “institutionele” focus) die de activiteit 

uitvoeren.164 De uitgeoefende activiteit of de economische realiteit primeert met andere 

woorden op de gekozen juridische vorm.165 Het feit dat er een maatschappelijke functie 

wordt vervuld doet daaraan ook geen afbreuk.166 Het Hof heeft dan ook verduidelijkt dat het 

feit dat goederen en diensten zonder winstoogmerk worden aangeboden, niet belet dat de 

entiteit die deze transacties op de markt verricht, als een onderneming moet worden 

beschouwd, aangezien dit aanbod concurreert met dat van andere marktdeelnemers, die 

wel winst nastreven.167 We gaan dieper in op het Europese mededingingsrechtelijk 

ondernemingsbegrip in randnummer 196 van dit onderzoek.168 

                                                      
een overzicht van de gevolgen voor groepen van ondernemingen zie W. DEVROE en C. GEERS, “Het 
ondernemingsbegrip als nieuw concept (met inbegrip van overheidsonderneming),” in BBPR, XIII, Deel I, A, 
Liber amicorum G.L. BALLON, Mechelen, Kluwer, 2011, 244-252. 

162
  Zie onder andere HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 21. 

163
  Overweging 75 HvJ C-180/98 en C-184/98, Pavlov en anderen, 12 september 2000, Jur. 2000, I-6451 en 

overweging 36 HvJ C-35/96, Commissie/Italië, 18 juni 1998, Jur. 1998, I-3851. 
164

  Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 22 mei 2003 bij HvJ C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01 AOK 
Bundesverband, Jur. 2003, I-2495, paragraaf 25; E. SZYSZCZAK, “State intervention and the internal 
market,” in P. NEBBIA en T. TRIDIMAS, EU law for the 21st century, Oxford, Hart, 2004, 229. 

165
  W. DEVROE en C. GEERS, “Het ondernemingsbegrip als nieuw concept (met inbegrip van 

overheidsonderneming),” in BBPR, XIII, Deel I, A, Liber amicorum G.L. BALLON, Mechelen, Kluwer, 2011, 
241. 

166
  W. DEVROE en C. GEERS, “Het ondernemingsbegrip als nieuw concept (met inbegrip van 

overheidsonderneming),” in BBPR, XIII, Deel I, A, Liber amicorum G.L. BALLON, Mechelen, Kluwer, 2011, 
266. 

167
  Zie onder andere HvJ C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze Spa, 10 januari 2006, Jur. 2006, I-289, 

overwegingen 120-123: 
“De bancaire stichting lijkt niet als een onderneming te kunnen worden aangemerkt op grond van een 
activiteit die enkel bestaat in de betaling van bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk. Dit is 
namelijk een uitsluitend sociale activiteit die niet op een markt in concurrentie met andere deelnemers 
aan het economische verkeer wordt uitgeoefend. In het kader van die activiteit handelt een bancaire 
stichting als een liefdadigheids- of een charitatieve instelling en niet als een onderneming.” Zie ook HvJ 
C49/07, MOTOE, 1 juli 2008, Jur. 2008, I-4863, overweging 27. 

168
  De Belgische wetgever heeft alvast in het Belgische mededingingsrecht de Europese definitie zo getrouw 

mogelijk wensen te volgen. Een onderneming wordt in de wetgeving omschreven als: “alle natuurlijke of 
rechtspersonen, die op duurzame wijze een economisch doel nastreven.” Volgens DEVROE en GEERS blijkt 
het ondernemingsbegrip uit het Belgische mededingingsrecht ook naar andere takken van het Belgisch 
(economisch) recht te worden getransponeerd. Verder is er ook sprake van een geleidelijke en 
gedeeltelijke convergentie tussen verschillende takken van Europees recht, waarin niet slechts het 
mededingingsrecht maatgevend is maar evenzeer bijvoorbeeld het boekhoudrecht dat uitdeint naar 
nationaal recht. Zie voor een overzicht W. DEVROE en C. GEERS, “Het ondernemingsbegrip als nieuw 
concept (met inbegrip van overheidsonderneming),” in BBPR, XIII, Deel I, A, Liber amicorum G.L. BALLON, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 270. 
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Indien deze “ondernemingen” in een markteconomie duurzaam willen voortbestaan, 

moeten zij volgens VAN GERVEN voldoende inkomsten verwezenlijken om hun kosten te 

dekken, investeringen te doen, reserves aan te leggen en een redelijk rendement op de 

geïnvesteerde kapitalen te genereren.169 Zij zijn onderworpen aan de wetten van de 

markteconomie en kunnen door faillietverklaring worden gesanctioneerd.170 De gedane 

uitgaven moeten voor het grootste gedeelte en gezien over een middellange periode, 

rechtstreeks kunnen worden verhaald op de afnemers van de producten of diensten die van 

hun kant moeten worden bereid gevonden om in ruil voor de aangeboden goederen of 

diensten, en niet uit liefdadigheid of sympathie, een economisch verantwoorde vergoeding 

te betalen.171 Indien de bedrijfsinkomsten grotendeels172 uit schenkingen of subsidies 

komen, kan er geen sprake zijn van een onderneming.173 De continuïteit is met andere 

woorden volgens hem afhankelijk van de rentabiliteit. De vraag kan vervolgens worden 

gesteld of organisaties die vrijwel geheel afhankelijk zijn van overheidssteun dan nog 

ondernemingen genoemd kunnen worden volgens deze definitie.174 Wel nuanceert hij dit 

door verder te stellen dat:  

“Een zekere bijkomende staatssteun ingegeven door bepaalde objectieven van 

algemeen belang zoals volledige tewerkstelling, is vandaag de dag niet onverenigbaar 

met het ondernemingsbegrip”.175 

                                                      
169

  “Indien dit hen niet lukt, dan zijn ze gedoemd te verdwijnen of “over te gaan” naar de non-profit sector.” 
W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?” DAOR 1993, 165. 

170
  W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?” DAOR 1993, 165. Op de vzw is 

dit echter niet van toepassing. 
171

  W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I: 
Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 64. De non-profit sector behoort volgens hem niet 
hiertoe. W. VAN GERVEN, “Naar een nieuw ondernemingsbegrip in het jaar 2000?” DAOR 1993, 165. 

172
  Hij spreekt over een activiteit die “hoofdzakelijk en permanent” door middel van particuliere of openbare 

schenkingen of subsidies wordt gefinancierd en van een gedraging die steunt op een “quid pro quo” 
beslissing uit hoofde van de afnemer. W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- 
en economisch recht, Deel I: Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 29 en 64-65. 

173
  W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I: 

Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 29. Ook GEENS wijst erop dat wat relevant is, is het feit 
dat een groepering grotendeels afhankelijk is van schenkingen en subsidies. Dit stelt inderdaad zijns 
inziens haar ondernemingskarakter in vraag. K. GEENS, “De grensafbakening tussen vereniging, 
vennootschap en andere vormen van samenwerking,” in A. BENOIT-MOURY en K. GEENS, La coopération 
entre entreprises – De samenwerking tussen ondernemingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 517.  

174
  E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 7.  
175

  W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I: 
Ondernemingsrecht, Antwerpen, Standaard, 1975, 29. 
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Kritiek op deze definitie is dat indien de continuïteit van de onderneming een intentioneel 

vooropgesteld streven is, er verschillende vragen rijzen. Wanneer leidt immers het niet 

realiseren van een “break-even”-intentie tot het ontkennen van de ondernemingskwaliteit? 

Verder bestaat het gevaar dat wanneer de kwalificatie “onderneming” wordt ontzegd, 

bepaalde activiteiten en organisaties in een juridisch vacuüm terechtkomen.176 

42. Om deze mogelijke leemte te omzeilen hanteert PEETERS bijgevolg een meer verfijnd 

begrip van onderneming dat bestaat uit drie componenten:  

- Een functionele component: de intentionele ondernemingsactiviteit (met 

niet, zwak en sterk consumptieprijsgebonden ondernemingsactiviteiten); 

- Een institutionele component: de ondernemingsdrager (dit kan een 

natuurlijke of rechtspersoon zijn en er is sprake van marktgebonden of 

marktongebonden ondernemingsdragers); 

- Een feitelijke component: het feitelijke financieringsgedrag van de 

ondernemingsdrager.177 

Doordat elk van deze componenten in verschillende soorten kan worden opgedeeld, kunnen 

verschillende inhouden worden gegeven aan het begrip onderneming, waardoor het 

mogelijk is het begrip te differentiëren voor de toepassing van de regels van het 

ondernemingsrecht. Het ondernemingsbegrip kan bijgevolg verschillen naargelang de 

context.178 

43. De rechtsleer is het duidelijk nog niet eens over één algemene wettelijke definitie van 

het begrip onderneming. Eén algemene definitie zou misschien ook niet wenselijk zijn. Wij 

gaan akkoord met PEETERS dat het belangrijk is om aan de elementen van het 

ondernemingsbegrip nuances en onderscheidingen aan te kunnen brengen. Wel staat vast 

dat het Europees ondernemingsbegrip zich over de jaren verder heeft ontwikkeld in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie en een toenemende invloed uitoefent, ook op 

maatschappelijke ondernemingen. 

                                                      
176

  E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 7. 

177
  B. PEETERS, De discontinuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 42. Hij verwijst 

naar het ondernemingsbegrip van VAN GERVEN als “een economisch begrip, dat de juridische 
vormgevingstechnieken overstijgt”. 

178
  B. PEETERS, De discontinuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 42. 
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Wij verkiezen daarom om de onderneming binnen dit onderzoek te steunen op de Europese 

definitie, waarbij de onderneming een economische activiteit uitoefent, zij goederen en 

diensten op een markt aanbiedt en waarbij de aard van de activiteit van belang is. Het kan 

hierbij dus zowel gaan om een vennootschap als om een vereniging die als 

“ondernemingsdrager” 179 fungeert. Onder deze definitie kunnen bijgevolg ook organisaties 

vallen die geen of een beperkt winstoogmerk nastreven. Afhankelijk van de uitgeoefende 

activiteit, zal de vennootschap of de vereniging al dan niet een onderneming zijn. 

2.4. Definitie van een maatschappelijke onderneming in het kader van dit onderzoek 

44. Hoewel het fenomeen van de maatschappelijke onderneming al uitgebreid 

geanalyseerd is in de economische en sociologische literatuur180, is dit vanuit juridische 

invalshoek vrijwel een onbeschreven blad gebleven. Vanuit een juridisch perspectief is 

echter uit bovenstaande analyse gebleken dat het moeilijk is om een “maatschappelijke 

onderneming” wettelijk te vatten. Zoals hoger reeds aangegeven is er immers geen 

algemeen wettelijk begrip van de concepten “maatschappelijk” of “onderneming”. Dit mag 

echter geen beletsel zijn.  

45. Geïnspireerd op de bestaande Vlaamse en Waalse definities omtrent het concept 

“sociale economie” (zie hoger randnummer 3 e.v.) en op de voorgaande analyse van de 

concepten “maatschappelijk” en “onderneming” (zie hoger randnummer 34 e.v.), zullen wij 

de maatschappelijke onderneming in de context van dit onderzoek opvatten als een 

onderneming met de volgende kenmerken: 

(1) Het gaat om een onderneming vormgegeven als een privaatrechtelijk rechtspersoon.  

Het gaat bijgevolg om een entiteit die (beperkt) economische activiteiten 

ontplooit (een organisatie die goederen en diensten voortbrengt op een 

                                                      
179

  J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 4 en H. BRAECKMANS en R. 
HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 13. 

180
  Zie onder andere: C. BORZAGA en J. DEFOURNY, The emergence of social enterprise, London/New York, 

Routledge, 2004, 396 p; E. GLAESER en A. SHLEIFER, “Not-for-profit entrepreneurs”, Journal of public 
economics 2001, 81, 99-115; A. BEN-NER, “The shifting boundaries of the mixed economy and the future 
of the nonprofit sector”, Annals of public and cooperative economics 2002, 73, 5-40; M. NYSSENS, Social 
enterprise. At the crossroads of market, public policies, and civil society, London/New York, Routledge, 
2006, 335 p; Y. LEVI en P. DAVIS, “Co-operatives as the ‘enfants terribles’ of economics: Some implications 
for the social economy”, Journal of socio-economics 2008, 37, 2178-2188; J. DEFOURNY en M. NYSSENS, 
Social enterprise in Europe: recent trends and developments, SEJ 2008, 4, 202-228. 
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markt en dus onderhevig is aan marktwerking). Het is geen 

overheidsinstelling, maar een zelfstandige entiteit met een onafhankelijk 

bestuur. Beperkte subsidiëring is wel mogelijk gezien de te realiseren 

maatschappelijke taken. Een zelfstandige leiding is echter noodzakelijk (het is 

bijgevolg geen afdeling of bedrijfstak van een onderneming).  

(2) Deze onderneming streeft een maatschappelijke doelstelling na.  

Hieronder wordt begrepen een doelstelling die gericht is op de gemeenschap 

en een oplossing wil bieden voor maatschappelijke problemen en behoeften 

die ontstaan door overheids- of marktfalen en die bijgevolg vervlochten zijn 

met het algemeen belang (zorg, welzijn, huisvesting, bescherming van het 

milieu, herinschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt,…). 

(3) Om haar maatschappelijke doelstelling te kunnen beschermen, moeten bepaalde 

governance aspecten worden ingebouwd. Zo wordt de gerealiseerde winst ofwel 

niet, ofwel beperkt uitgekeerd (aan aandeelhouders als het om een vennootschap 

gaat) en wordt zij in hoofdzaak aangewend voor het realiseren van de 

maatschappelijke doelstelling.181 Een totale winstuitkeringsverbod is hierbij echter 

niet noodzakelijk182. 

Gezien de aard van haar doelstelling en de nastreving van een maatschappelijk 

rendement, moedigt deze onderneming verder een democratische besluitvorming en 

participatie van belanghebbenden aan.  

De bestuursvorm van de specifieke rechtsvormen van de sociale economie 

zouden participatie en openheid bevorderen. Centraal staat de controle van 

de maatschappelijke meerwaarde, door middel van een goede taakverdeling 

                                                      
181

  Zie ook het onderzoek van het (Nederlandse) Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Investeren in de 
samenleving: Een verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming,  Den Haag, 
2005, 39-40. In dit onderzoek wordt er echter verwezen naar semi-publieke organisaties en in hun 
definitie wordt verwezen naar een totale winstuitkeringsverbod. Wij volgen deze definitie niet. In het 
kader van dit onderzoek is een maatschappelijke onderneming geen overheidsinstelling en, indien 
gewenst en opportuun voor de onderneming, zou zij ook een beperkte winst moeten kunnen uitkeren. 

182
    Een totale winstuitkeringsverbod is immers niet altijd wenselijk, aangezien men potentiële investeerders 

wil kunnen blijven aantrekken. 
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en besluitvorming binnen de organisatie, waarbij er verantwoording wordt 

afgelegd aan belanghebbenden of “stakeholders.”183  

Vooral de tweede en derde aangehaalde kenmerk doet deze ondernemingen verschillen van 

een klassieke onderneming (hoewel de intentie van de oprichters uiteraard dit beeld kan 

wijzigen en ook eerder commerciële ondernemingen deze elementen altijd uit vrije wil 

kunnen toepassen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Schematisch overzicht van de kenmerken van de gehanteerde definitie 

                                                      
183

  Zie aanbeveling 1 in M. DENEF, Aanbevelingen voor het besturen van socialprofitorganisaties, 
Aandachtspunten en goede praktijken, Koning Boudewijnstichting, 2010, 17. 
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Afdeling 2. Onderzoeksafbakening en -opzet 

§1. De relevantie van de verschijningsvorm(en) van de maatschappelijke onderneming 

46. In dit onderzoek staat de maatschappelijke onderneming centraal. Het belang van deze 

ondernemingen neemt toe in een veranderende maatschappelijke context en dit zowel 

vanuit een economische als maatschappelijke invalshoek. In sommige landen, waaronder 

België, heeft de wetgever naast de bestaande rechtsvormen ondertussen zelfs gezorgd voor 

een nieuw specifiek ondernemingsvehikel voor dit type van onderneming. Andere landen 

hebben net niet voor deze optie gekozen. Ook de EU kijkt met toenemende belangstelling 

naar de potentie van de maatschappelijke onderneming. 

47. Hoewel men de problematiek ook kan en moet kaderen binnen een economische 

en/of een sociologische context om het fenomeen van de maatschappelijke onderneming 

volledig te kunnen begrijpen, beperkt de analyse zich binnen dit onderzoek tot één 

welbepaald juridisch aspect dat sterk inwerkt op de functionering en financiering van de 

maatschappelijke onderneming, namelijk de Europeesrechtelijke context.  

48. Het kan geen verbazing wekken dat maatschappelijke ondernemers nood hebben aan 

aangepaste juridische vehikels om hun doelstelling te kunnen realiseren. Momenteel zijn 

veel landen ook op zoek naar juridische raamwerken die maatschappelijke ofwel sociale 

projecten beter kunnen dragen.184 De reden hiervoor is tweevoudig: enerzijds vindt een 

globalisatieproces plaats waarbij op winst gerichte ondernemingen steeds competitiever 

worden. Nieuwe oplossingen worden gezocht om kosten te drukken en men ziet een daling 

in het opnemen van verantwoordelijkheid voor sociale problemen (zoals 

tewerkstellingstabiliteit, tewerkstelling van oudere werknemers,…). Anderzijds kan de 

publieke voorziening van diensten van algemeen belang (het gaat om bepaalde types van 

activiteiten zoals gezondheids-, zorg-, inschakelings- en andere sociale diensten) de vraag 

niet meer volgen wegens budgettaire moeilijkheden.185 Afhankelijk van het type 

welvaartsstaat, verdwijnt ook de rol van de familie, waardoor taken zoals het zorgen voor 

                                                      
184

  J. DEFOURNY, “From third sector to social enterprise,” in C. BORZAGA en J. DEFOURNY, The emergence of 
social enterprise, London, Routledge, 2001, 14. 

185
  G. GALERA, “The evolution of the co-operative form: an international perspective,” in C. BORZAGA en R. 

SPEAR, Trends and challenges for co-operatives and social enterprises in developed & transition countries, 
Trento, Edizioni 31, 2004, 23. 
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kinderen of voor ouderen (deels) niet meer in dezelfde mate als voorheen opgevangen 

worden.  

Het gevolg van deze evolutie is dat de maatschappelijke onderneming zich momenteel moet 

heruitvinden: van haar wordt immers verwacht dat ze de leemtes van overheidsfaling en 

marktfaling opvult. Tegelijkertijd wordt er van deze organisaties verwacht dat zij steeds 

professioneler en efficiënt(er) te werk gaan en moeten kunnen meedraaien in de 

marktwerking.186 Ook de Europese regelgeving heeft hier een impact op.187 De strategieën 

en juridische dragers die zij in het verleden hanteerden blijken nu echter verouderd en 

onaangepast aan de huidige situatie. De meeste bestaande juridische vehikels binnen een 

rechtstelsel laten immers enkel ofwel een for-profit ofwel een non-profit activiteit toe en 

niet een mengeling van de twee.188 

49. De meeste ondernemingen uit de sociale economie in (West-) Europa nemen de 

“traditionele” vorm aan van een vereniging of een coöperatie.  

In Oost-Europa heeft er een andere tendens plaatsgevonden. Daar heeft het juridisch 

raamwerk een heuse “facelift” ondergaan sinds 1989. De wetgeving in veel landen was 

jarenlang overdreven moeilijk (zo moesten er 20 stichtende leden zijn om een vereniging te 

mogen oprichten in Roemenië) en belastings- en fiscale maatregelen waren vergelijkbaar. De 

twee voornaamste vormen van de “derde sector” zijn de vereniging en de stichting, de 

precieze regels en procedures verschillen echter uiteraard per land. Deze vormen hebben 

alvast een lange geschiedenis achter de rug en zijn zeker geen product van de omwenteling na 

1989. De periode tijdens de Koude Oorlog deed deze “derde sector” echter geen goed. 

Instellingen die werden opgericht op basis van de principes van autonomie, solidariteit, 

participatie en mutualiteit kregen het zeer hard te verduren tijdens deze periode. Coöperaties 

                                                      
186

  Marktwerking staat echter niet noodzakelijk gelijk met commercialisering. Marktwerking is de mate 
waarin de marktkrachten verantwoordelijk zijn voor de prijsvorming, de hoeveelheid die geproduceerd en 
geconsumeerd wordt, en de kwaliteit van het product. Als men spreekt over commercialisering, dan gaat 
het over het groeiend aandeel van de for-profit initiatiefnemers bijvoorbeeld in de welzijns- en 
gezondheidszorg. Commercialisering is een onderdeel van privatisering en speelt zich voornamelijk af op 
het domein van het (zorg)aanbod. Zie voor een overzicht van deze begrippen onder andere X., Zorg te 
koop ? Zorgnet Vlaanderen, Brussel, 2009, 10-11.  

187
  Zie verder Hoofdstukken II en III. 

188
  H. SABETI, “The for-benefit enterprise,” Harvard business review 2011, 3. 
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werden bijvoorbeeld aanzien als een verlengstuk van de overheid en dus van het politiek 

systeem door privaat eigendom om te vormen tot socialistisch eigendom. 189 

Over de graad en het niveau van communistische “bemoeiing” waren er echter grondige 

verschillen tussen de landen onderling. Tendensen naar een grotere autonomie werden 

sterker begin jaren ’80 in de hele regio en informele verenigingen werden gevormd. Daarop 

volgde wat men de “renaissance” noemt van de “derde sector” in Oost-Europa. In het begin 

was er echter een gebrek aan politieke interesse, vooral wat betreft de coöperaties, die tot 

dan geen officiële erkenning hadden gekregen. Dit zorgde voor een gebrek aan een degelijk 

juridisch raamwerk, wat op zijn beurt zorgde voor een gebrek aan ontwikkeling van 

organisaties in deze sector. De coöperaties moesten vooral met drie problemen afrekenen: 

een gebrek aan (voldoende) kapitaal, laag opgeleide arbeidskrachten en een laag opgeleide 

management. Gelukkig kwam er interesse van buitenlandse donors die mee wilden 

participeren in de democratische overgang en van nationale overheden die na enige tijd 

beseften welke belangrijke rol deze organisaties zouden kunnen spelen. Deze buitenlandse 

hulp was meer dan welkom maar had ook onverwachte negatieve effecten. In landen waar er 

bijvoorbeeld geen organisaties bestonden met wortels in de “derde sector”, werd een nieuwe 

en min of meer artificiële sector in stand gehouden, die zeer afhankelijk was van buitenlandse 

investeringen en niet noodzakelijk voldeden aan de noden van de lokale samenleving. Het 

wegnemen van deze buitenlandse fondsen zou bijgevolg een paralysering van de “derde 

sector” tot gevolg kunnen hebben. Tot nu toe is er echter weinig belang gehecht aan het 

potentieel van dergelijke organisaties om als vehikel te dienen voor economische ontwikkeling. 

Er werd immers veel ingezet op traditionele, kapitalistische organen, die echter na enige tijd 

slecht aangepast bleken te zijn aan de lokale economie. Recessie volgde snel alsook een 

verandering in oriëntatie wat betreft het aandacht besteden aan andere oplossingen dan de 

“staat” of de “markt.”190 

                                                      
189

  D. RUTZEN, D. MOORE en M. DURHAM, “The legal framework for not-for-profit organizations in Central 
and Eastern Europe”, IJNL, vol. 11, no. 2, februari 2009, 25; X., Social enterprise: A new model for poverty 
reduction and employment generation, An examination of the concept and practice in Europe and the 
Commonwealth of Independent States, EMES research network, UNDP, 2008, 34-36.  

190
    E. LES en M. JELIAZKOVA, “The social economy in central east and south east Europe,” in X., Social 

economy: building inclusive economies, OECD, 2007, 204; E. KUTI, “Different Eastern European Countries 
at different crossroads,” Voluntas, 1999, 10, no. 1, 54-55 en X., Social enterprise: A new model for poverty 
reduction and employment generation, An examination of the concept and practice in Europe and the 
Commonwealth of Independent States, EMES research network, UNDP, 2008, 36-37. 
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De vereniging wordt door maatschappelijke ondernemingen gebruikt in die landen waar de 

juridische definitie van de vereniging een zekere vrijheid laat voor het aanbieden van 

goederen en diensten op de markt. In België en Frankrijk mag de vereniging (bijkomstige) 

goederen en diensten produceren en verkopen op de markt om hun sociaal doel te kunnen 

realiseren. Het nadeel hiervan is dat eventuele commerciële nevenactiviteiten vaak onder 

een aparte rechtspersoon moeten worden gebracht, wat dikwijls omslachtig is. 

In landen zoals Zweden, Finland, Italië en Spanje zijn verenigingen daarentegen in hun 

werking met betrekking tot economische activiteiten meer beperkt waardoor de 

coöperatieve vennootschap een meer interessante optie is.191 Hierbij kan opgemerkt 

worden dat er in Europa geen sprake is van één enkele juridische coöperatieve identiteit. In 

Europa onderscheidt men immers verschillende soorten benaderingen van wetgeving op 

coöperaties, gaande van één algemene wet op coöperaties, wetgeving opgesplitst naar 

sector en maatschappelijk doel van de coöperatie of zelfs geen wetgeving op coöperaties.192  

50. Ondertussen ontstaan er echter ook “mengvormen” tussen deze twee opties en wil 

men het sociaal ondernemerschap bevorderen door zelfs een specifieke rechtsvorm in het 

leven te roepen. Verenigingen worden intussen steeds meer ondernemingsgericht en 

coöperaties beginnen ook voordelen te verlenen aan niet-leden: enerzijds in de vorm van 

nieuwe soorten coöperaties (zoals de “sociale coöperatie”), anderzijds door zich toe te 

leggen op nieuwe niches zoals het voorzien van sociale diensten en de inschakeling van 

werklozen. De traditionele juridische modellen (zowel profit als non-profit) schieten namelijk 

tekort bij het vinden van een balans tussen het kunnen nastreven van een maatschappelijke 

doelstelling enerzijds en het ontplooien van ondernemerschap door de uitoefening van 

economische activiteiten anderzijds.193  

                                                      
191

  C. BORZAGA en J. DEFOURNY, “Conclusions: Social enterprises in Europe: a diversity of initiatives and 
prospects,” in  C. BORZAGA en J. DEFOURNY, The emergence of social enterprise, London, Routledge, 2001, 
356. 

192  Mededeling Commissie, Over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, 23 februari 
2004, COM(2004)18 definitief, 11. FICI wijst er in zijn onderzoek op dat er minstens zes modellen zijn van 
coöperatieve wetgeving: (1) een gebrek aan coöperatieve wetgeving (Ierland), (2) coöperatieve wetgeving 
in een formeel onafhankelijke wet (Oostenrijk, Duitsland), (3) coöperatieve wetgeving in het wetboek van 
koophandel (Tsjechië, Slovakije), (4) coöperatieve wetgeving in de vennootschapswetgeving (Luxemburg, 
Liechtenstein) of wetboek vennootschappen (België), (5) coöperatieve wetgeving in het Burgerlijk 
wetboek (Italië, Nederland), (6) coöperatieve wetgeving in het wetboek coöperaties (Portugal). A. FICI, 
Cooperative identity and the law, Euricse Working Paper, N. 023/12, 2012, 6, voetnoot 15. 

193
  F. CAFAGGI en P. IAMICELI, “New frontiers in the legal structure and legislation of social Enterprises in 

Europe: a comparative analysis,” in X., The changing boundaries of social enterprises, OECD, 2009, 26. 
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De creatie van een dergelijke alternatieve ondernemingsvorm vinden we onder meer in ons 

land terug. België introduceerde de “vennootschap met sociaal oogmerk” in 1995, maar was 

zeker niet de koploper. Italië was de pionier van deze beweging in 1991 met de invoering 

van de “sociale coöperatie.”194 Portugal voerde in 1998 de “sociale solidariteitscoöperatie” 

in alsook Griekenland dat in 1999 de “sociale coöperatie met beperkte aansprakelijkheid” 

invoerde.195 Frankrijk, Spanje en Polen volgden. Deze coöperaties verschillen van de gewone 

coöperatie omdat zij als doel activiteiten van algemeen belang nastreven (en dus niet 

noodzakelijk beperkt zijn tot dienstverlening aan de leden van de coöperatie) maar worden 

eigenlijk op dezelfde wijze bestuurd als de klassieke vorm (hoewel er wel uitzonderingen 

zijn, denk maar aan Frankrijk waar men een “multisociétariat” eist in het bestuur196). 

51.  Voorgaand onderzoek merkte terecht op dat één bepaald model niet noodzakelijk kan 

toegeschreven worden aan één bepaald land aangezien twee wetten in hetzelfde 

rechtssysteem twee types van organisaties kunnen bepalen die beide consistent zijn met het 

conceptueel kader van een maatschappelijke onderneming.197 

Land Juridisch kader Jaar 

Italië cooperative sociali 1991 

België venootschap met sociaal oogmerk 1995 

Portugal cooperativa de solidariedade social 1997 

Spanje cooperativa de iniciativa social 1999 

Griekenland koinonikos syneterismos periorismenis eufthinis 1999 

Frankrijk société coopérative d’intérêt collectif 2001 

Finland sosiaalinen yritys 2003 

                                                      
194

  Zie in dit geval de mededeling van 2004 van de Commissie: “Omdat coöperaties sociale doelstellingen zo 
doeltreffend integreren, hebben sommige lidstaten daarvoor specifieke rechtsvormen ingesteld. Deze 
kennen een aanzienlijk succes en wekken de belangstelling van andere lidstaten in soortgelijke situaties.” 
Mededeling van de Commissie aan de raad, het Europees parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de regio’s, Over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, 
COM(2004)18 definitief, 10. 

195
  J. DEFOURNY, “From third sector to social enterprise,” in C. BORZAGA en J. DEFOURNY, The emergence of 

social enterprise, London, Routledge, 2001, 14. 
196

   http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html . 
197

  F. CAFAGGI and P. IAMICELI, New frontiers in the legal structure and legislation of social enterprises in 
Europe: a comparative analysis, EUI Working paper, 2008/16, Faculty of law, 7. 

http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html
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VK community interest company 2005 

Italië impresa sociale 2006 

Zweden aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 2006 

Polen spoldzielnia socjalna 2006 

Nederland 

Luxemburg                  

maatschappelijke onderneming 

société d’impact sociétal 

Ingetrokken 

In ontwerp 

Figuur 6: Overzicht van juridische kaders voor de maatschappelijke onderneming (Coates & Van 

Opstal 2010 en Europese Commissie 2014) 

Zoals hoger aangehaald in onze definitie van de maatschappelijke onderneming, staat het 

concept los van de juridische vorm die de onderneming aanneemt, dat per land sterk kan 

verschillen en waar in bepaalde gevallen de maatschappelijke onderneming in kwestie de 

beste optie kan kiezen om beter op maat te kunnen werken. De Europese Commissie 

formuleert het als volgt: 

“Om meerdere redenen die hoofdzakelijk samenhangen met de aard van de 

financiering of de keuze van de aandeelhouders of de betrokken partijen die de zeer 

innoverende projecten op sociaal, economisch en soms technologisch gebied 

ondersteunen of begeleiden, is bij de structurering van de sociale economie sprake 

van een heel spectrum van verschillende juridische statuten (stichtingen, 

coöperatieve vennootschappen, onderlinge waarborgmaatschappijen enz.).”198 

Wij opteren dan ook om in dit onderzoek niet nader stil te staan bij de Belgische wetgeving 

met betrekking tot de maatschappelijke onderneming. Binnen de EU is er voor een MO veel 

keus aan juridische ondernemingsvormen, waarbij de keuze beïnvloed wordt door de 

specifieke geschiedenis van een land, maar ook met de desbetreffende maatschappelijke 

context en juridische spelregels. De EU definitie van een maatschappelijke onderneming is 

dan ook gebaseerd op verschillende beginselen die de meeste lidstaten gemeen hebben. 

Desondanks alle verschillen is er echter wel een duidelijke gemene deler terug te vinden die 

een invloed heeft op alle mogelijke verschijningsvormen van de maatschappelijke 

                                                      
198

  Mededeling Commissie, Naar een Single market act. Voor een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen, 27 
oktober 2010, COM(2010) 608 def, voorstel nr. 37, 31. 
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onderneming in alle EU lidstaten, meer bepaald de (toenemende) impact van Europese 

regelgeving zelf. Men kan zich ook afvragen of het wel de juridische ondernemingsvorm op 

zich is die zo bepalend is voor de goede werking van een sociale onderneming, of dat het 

eerder ook de randbepalingen zijn die evenzeer en misschien zelfs meer inwerken op deze 

ondernemingen omdat zij het kader creëren waarbinnen de onderneming moet opereren. 

§2. Het belang van de maatschappelijke onderneming voor de Europese Unie 

2.1. Erkenning van het belang van de maatschappelijke onderneming 

52. De EU erkent alvast het bestaan van de “maatschappelijke onderneming” (“social 

enterprise”), die deel uitmaakt van de “sociale economie” (naast (non-profit) verenigingen, 

stichtingen, coöperaties en mutualiteiten199): 

“Social enterprises are positioned between the traditional private and public sectors. 

Although there is no universally accepted definition of a social enterprise, their key 

distinguishing characteristics are the social and societal purpose combined with an 

entrepreneurial spirit of the private sector. Social enterprises devote their activities 

and reinvest their surpluses to achieving a wider social or community objective either 

in their members' or a wider interest.” 

Duidelijk geïnspireerd door de hoger genoemde EMES-definitie (zie hoger randnummer 23), 

onderscheidt de Commissie het economische of ondernemingskarakter van de iniatieven 

enerzijds en de sociale dimensie anderzijds: 

Economisch: 

- Een continue productie van goederen en/of de verkoop van diensten; 

- Een hoge graad van autonomie; 

- Een aanzienlijk niveau van economisch risico; 

- Een minimum aandeel aan betaalde arbeid. 

Sociaal: 

                                                      
199

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
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- Het initiatief is gelanceerd door een groep of organisatie van burgers; 

- De besluitvorming is niet gebaseerd op kapitaalinbreng; 

- Participatief karakter waarbij personen die een invloed ondervinden van de activiteit 

betrokken zijn; 

- Beperkte winstdeling; 

- Expliciet doel om voordelen te realiseren voor de gemeenschap. 

De Commissie verwijst verder naar drie specifieke kern gebieden waar maatschappelijke 

ondernemingen werkzaam zijn: 

1) Werkintegratie 

2) Persoonlijke dienstverlening 

3) Lokale ontwikkeling van achtergestelde gebieden. 200 

De Europese Commissie heeft in het kader van het “Initiatief voor sociaal 

ondernemerschap”201 gepoogd een nadere omschrijving van het begrip te maken. De 

beschrijving is gebaseerd op beginselen die de meeste lidstaten gemeen hebben en 

waarmee zij de diversiteit aan politieke, economische en sociale keuzes alsook het 

innovatievermogen van sociale ondernemers wil eerbiedigen.  

Het gaat volgens de Commissie om ondernemingen die: 

 

 hun commerciële activiteiten baseren op een sociale of maatschappelijke doelstelling 

van algemeen belang, hetgeen zich vaak vertaalt in een hoge mate van sociale 

innovatie; 

 het grootste deel van de winst weer in de verwezenlijking van dit sociale doel 

investeren; 

                                                      
200

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-
enterprises/index_en.htm . 

201
  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociale ondernemerschap – Bouwen aan een gezonde leefomgeving 

voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-enterprises/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-enterprises/index_en.htm
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 in hun organisatie of eigendomsstructuur een afspiegeling zijn van hun missie en 

daarin stoelen op democratische of participatiebeginselen, of zijn gericht op sociale 

rechtvaardigheid.202 

Het gaat meer bepaald volgens de Europese Commissie concreet om: 

Ondernemingen die sociale diensten verrichten en/of goederen en diensten leveren aan een 

kwetsbaar publiek: toegang tot huisvesting, zorg, hulp voor bejaarden of gehandicapten, 

integratie van kwetsbare groepen, kinderopvang, toegang tot werkgelegenheid en scholing, 

verslavingszorg,… 

en/of 

Ondernemingen die door de wijze waarop zij goederen of diensten produceren een sociaal 

doel nastreven, maar waarvan de activiteiten andere dan sociale goederen of diensten 

kunnen omvatten:  sociale en arbeidsmarktintegratie door toegang tot werk voor mensen 

die met name achterstanden hebben vanwege hun lage opleiding of sociale en 

beroepsmatige problemen met uitsluiting en marginalisatie tot gevolg.203 

2.2. Het belang van de maatschappelijke onderneming in een veranderende 

verzorgingsstaat 

53. De plaats en het belang van de maatschappelijke onderneming in een veranderende 

verzorgingsstaat is in Europa ook al jaren voer voor debat. Zo stelde de Europese agenda 

voor ondernemerschap reeds in 2004:  

“Vanwege de veranderende behoeften in de samenleving als gevolg van de 

vergrijzing van de bevolking en de verwachtingen van de consumenten betreffende 

het gedrag van ondernemingen ontstaan nieuwe behoeften op gebieden zoals 

gezondheidszorg, mobiliteit of het milieu. Daar deze sectoren zich dicht bij het 

publieke domein bevinden of daarvan deel uitmaken, kan de overheid klant of 

concurrent zijn. De ondernemingen van de sociale economie zijn al voorbeelden van 

                                                      
202

  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 
voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 2-3. 

203
  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 

voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 3. 
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dienstverlening in sectoren die een alternatief vormen voor of een aanvulling zijn op 

de openbare sector. De Commissie zal in het kader van de open coördinatiemethode 

samen met de lidstaten de belemmeringen voor de ontwikkeling van zowel 

commercieel gestuurde als non-profitondernemingen in deze sectoren aan proberen 

te pakken.”204 

De EU heeft ondertussen dan ook verschillende stappen ondernomen om deze 

“belemmeringen” tegen te gaan (zie verder Hoofdstuk I). 

§3. Onderzoeksvraag 

54. Het is duidelijk dat de EU- regelgeving een impact zal hebben op maatschappelijke 

ondernemingen omdat het een kader schept en de randvoorwaarden bepaalt. In wat volgt 

willen we meer bepaald te weten komen in hoeverre de Europese regelgeving met 

betrekking tot het vrij verkeer en de mededinging in de weg staat van de werking, 

functionering en ontplooiing van deze ondernemingen in Vlaanderen en meer specifiek 

binnen het domein van de werkintegratie van kwetsbare werknemers (maatwerkbedrijven- 

en -afdelingen en de lokale diensteneconomie). Er wordt immers vaak geponeerd dat de 

Europese regelgeving niet voldoende rekening houdt met de eigenheid en specifieke 

kenmerken van ondernemingen met een maatschappelijke missie, maar klopt dit vanuit een 

juridisch perspectief? Of laat de EU toch genoeg armslag aan de lidstaten om binnen een 

maatschappelijke context een eigen sociaal beleid waar deze maatschappelijke 

ondernemingen deel van uitmaken, uit te tekenen? 

De centrale onderzoeksvraag luidt bijgevolg als volgt: Wat is de invloed van het EU-recht op 

de functionering en de financiering van maatschappelijke ondernemingen (al dan niet belast 

met (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang)? 

                                                      
204

  “Op basis van een analyse van de specifieke behoeften en beperkingen van non-profit en commerciële 
ondernemingen die sociale diensten (zoals gezondheidszorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen) en 
milieudiensten verlenen, zal de Commissie een benchmark uitvoeren van de in de lidstaten geldende 
voorwaarden voor het verlenen van deze diensten, en aanbevelingen en aanwijzingen geven over het 
verbeteren van de voorwaarden waaronder ondernemingen in die sectoren opereren, (wat betreft 
promotie en wetgeving) in het kader van hun openbare dienstverleningsverplichtingen en de voor de 
verleende diensten specifieke kwaliteitseisen. Afhankelijk van de studieresultaten kunnen verdere 
maatregelen de bevordering in Europa van betere voorwaarden voor ondernemingen die sociale en 
milieudiensten verlenen, beleidsconclusies of zelfs juridische instrumenten (bv. een aanbeveling of 
vrijwillige regulering) omvatten.” Mededeling Commissie, Actieplan: De Europese agenda voor 
ondernemerschap, 11 februari 2004, COM(2004)70 definitief, 10 en 22. 
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Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, delen we het onderzoek op in drie 

hoofdstukken: 

In hoofdstuk I situeren we de maatschappelijke onderneming binnen de Europese beleids- 

en regelgevende context. We onderzoeken hoe de economische en de sociale componenten 

zich verhouden binnen de EU en hoe de EU deze aspecten tracht te balanceren. 

In hoofdstuk II onderzoeken we vervolgens wat de impact is van de vrij verkeerregels 

(namelijk het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging) en welk invloed dit kan 

hebben op de functionering van de maatschappelijke onderneming.  

In hoofdstuk III onderzoeken we tot slot wat de impact is van de staatssteunregelgeving en 

de regels rond (sociale) diensten van algemeen economisch belang en welke invloed dit kan 

hebben op de financiering (en de functionering) van de maatschappelijke onderneming.
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HOOFDSTUK 1. Algemene situering van de problematiek 

Afdeling 1. Maatschappelijke ondernemingen en de creatie van een Europees 

“ecosysteem” voor sociaal ondernemerschap 

§1. De EU-omschrijving van het begrip maatschappelijke onderneming 

55. We hebben in de inleiding aangegeven dat de “maatschappelijke onderneming” 

verschillende gedaanten kan aannemen, zowel wat betreft juridische ondernemingsvorm, 

grootte, activiteiten, wijze van financiering, ... Dit hangt nauw samen met de cultuur en 

geschiedenis van een land. Hierdoor worden verschillende zaken verstaan onder begrippen 

zoals “sociale economie” en wat de Europese Commissie noemt de “sociale onderneming” 

(in het Engels spreekt men over “social enterprise”).205  

Zoals hoger uiteengezet, wordt in het kader van dit onderzoek onder maatschappelijke 

onderneming verstaan: 

Een onderneming vormgegeven als een privaatrechtelijk rechtspersoon, die 

maatschappelijke doelstellingen nastreeft. Om die doelstelling te kunnen beschermen, 

wordt de gerealiseerde winst ofwel niet, ofwel beperkt uitgekeerd, maar wordt zij in 

hoofdzaak aangewend voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling. Tot slot 

streeft deze onderneming een democratische besluitvorming en participatie van 

belanghebbenden na. 

56. Hoewel er momenteel in Europa geen eenduidige definitie is van een sociale 

onderneming, bevinden volgens de EU 10% van alle Europese ondernemingen zich in de 

sector van de sociale economie en stelt ze meer dan 11 miljoen werknemers tewerk.206  

De Commissie stelt wel alvast een omschrijving voor, gebaseerd op beginselen die de 

meeste lidstaten gemeen hebben en waarmee zij de diversiteit aan politieke, economische 

en sociale keuzes, alsook het innovatievermogen van sociale ondernemers, wil eerbiedigen.  

                                                      
205

  In dit onderzoek worden de twee begrippen, namelijk “maatschappelijke onderneming” en “sociale 
onderneming” aan elkaar gelijkgesteld. 

206
   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm . 

Gezien de moeilijkheid om de ‘sociale economie’ Europees te kunnen definiëren en aldus te kunnen in 
kaart brengen, moeten we er echter van uit gaan dat dit percentage een schatting is.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm
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Zoals hiervoor aangestipt (zie hoger randnummer 52), gaat het volgens de Commissie om 

ondernemingen die: 

 hun commerciële (economische) activiteiten baseren op een sociale of 

maatschappelijke doelstelling van algemeen belang207, hetgeen zich vaak vertaalt in 

een hoge mate van sociale innovatie; 

 het grootste deel van de winst weer in de verwezenlijking van dit sociale doel 

investeren208; en 

 in hun organisatie of eigendomsstructuur een afspiegeling zijn van hun missie en 

daarin stoelen op democratische of participatiebeginselen, of zijn gericht op sociale 

rechtvaardigheid.209 

Het gaat dus enerzijds om ondernemingen die sociale diensten verrichten en/of goederen en 

diensten leveren aan een kwetsbaar publiek (toegang tot  huisvesting, zorg, hulp voor 

bejaarden of gehandicapten, integratie van kwetsbare groepen, kinderopvang, toegang tot 

werkgelegenheid en scholing, verslavingszorg,…) en/of anderzijds ondernemingen die met 

de wijze waarop zij goederen of diensten produceren een sociaal doel nastreven, maar 

waarvan de activiteiten andere dan sociale goederen of diensten kunnen omvatten (sociale 

en arbeidsmarktintegratie door toegang tot werk).  

In het verleden werd duidelijk dat sociale ondernemers niet graag in een keurslijf worden 

gedwongen en dat zij zeer divers zijn.210 Wat betreft een Europese definitie, zal er 

waarschijnlijk dan ook nooit consensus zijn tussen alle lidstaten over wat nu precies een 

sociale onderneming is. Sociale ondernemers komen wel overeen dat twee elementen, 

                                                      
207

  Volgens het EESC onderscheidt een sociale onderneming zich dikwijls in twee opzichten van andere 
ondernemingen: niet alleen door het sociale doel, in de ruimere betekenis van het algemeen belang, 
waarbij dat algemene belang verband houdt met de lokale leefgemeenschap of bepaalde kansarme 
bevolkingsgroepen, maar vooral ook door het soort goederen en diensten dat, in samenhang met het doel 
wordt geleverd. Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies Initiatief voor sociaal ondernemerschap, 
23 mei 2012, INT/606, 5. 

208
  Vergelijk met wat gesteld wordt in het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 

2012 (INT/606): “Winsten, beheersoverschotten, tegoeden en reserves mogen niet rechtstreeks onder 
beheerders, vennoten, deelnemers, werknemers of medewerkers worden verdeeld. Dit verbod geldt ook 
voor vormen van indirecte verdeling, bijvoorbeeld als directieleden of werknemers een hogere beloning 
ontvangen dan in andere ondernemingen die in dezelfde of een vergelijkbare sector of onder dezelfde of 
vergelijkbare omstandigheden werkzaam zijn.” (p. 4). 

209
  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 

voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 2-3. 

210
  Dit bleek uit de werkgroep van DG Markt van 25 en 26 mei 2011 alsook op de “Promoting social 

entrepreneurship in Europe” conferentie van 18 november 2011. Zie 
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm . 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
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namelijk (1) een sociale impact veroorzaken en (2) het bestaan van een leefbaar en 

onafhankelijk ondernemingsmodel, voor hen de kern vormen. Het non-profit element en het 

participatief bestuur zouden eerder niet als “essentieel” worden aangeduid.211  

Schematisch kunnen we het als volgt voorstellen, waarbij de grijze zones de volgens sociale 

ondernemingen zelf zogezegde ‘minder belangrijke aspecten’212 in de definitie 

vertegenwoordigen: 

Doelstelling Werking 

Hoofdzakelijk een sociale, ethische of 
ecologische impact verwezenlijken 

Op de markt de productie van goederen en 
diensten realiseren (dmv een onafhankelijk 
ondernemingsmodel) 

Winst Organisatie/Eigendomsstructuur 

Hoofdzakelijk besteed aan sociale 
doelstelling(en), geen of beperkte 
winstuitkering 

Op basis van rekenschap en transparantie door 
participatie (van belanghebbenden), sociale 
doelstellingen aanpakken binnen de interne 
organisatie 

Figuur 7: Schematische voorstelling van de omschrijving van een sociale onderneming 

Dit is dan ook de reden waarom de Commissie alleen in voorkomend geval en in nauw 

overleg met de vertegenwoordigers van de sector een preciezere definitie zal aannemen 

indien regelgevende of stimulerende maatregelen vereisen dat het toepassingsgebied 

nauwkeurig wordt omschreven.213 

                                                      
211

  European Commission, “The commission’s social business initiative,” Single Market News 2011, nr. 61, 20. 
Dit lijkt ons echter een zeer ruime definitie van het begrip te zijn, wat wellicht zal samenhangen met de 
grote verscheidenheid aan concepten en opvattingen (en van de types welvaartsstaat) betreffende sociaal 
ondernemerschap binnen de EU.  

212
  SABETI kwalficeert deze karakteristieken ook eerder als “secundaire” kenmerken, waarbij het nastreven 

van de missie en het feit dat het merendeel van de inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten 
komen, de primaire kenmerken zijn. Dit is echter in lijn met wat in de Anglo-Amerikaanse literatuur onder 
sociale onderneming wordt begrepen. H. SABETI, “The for-benefit enterprise,” Harvard Business Review 
2011, 6. 

213
  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 

voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 5. Zie bijvoorbeeld de definitie van een sociale onderneming in artikel 2 van 
Verordening Commissie nr. 1296/2013, 11 december 2013 betreffende een programma van de EU voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), Pb.L. 20 december 2013, afl. 347, 238: “Een onderneming, 
die ongeacht haar juridische vorm: a) overeenkomstig haar oprichtingsakte, statuten of enig ander 
juridisch document waarbij zij wordt opgericht, als hoofddoel heeft het realiseren van meetbare positieve 
sociale effecten en niet het genereren van winst voor de eigenaren, leden en aandeelhouders, en die: i) 
innovatieve goederen of diensten met een maatschappelijke opbrengst levert en/of ii) een 
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Het is volgens de Commissie ook duidelijk dat deze ondernemingen anders functioneren dan 

zuivere “for profit” bedrijven. Hoewel sociale ondernemingen ook goederen en diensten 

leveren op een markt, keren zij immers hun winst ofwel niet, ofwel beperkt uit aan 

aandeelhouders en investeren zij de hoofdmoot vervolgens terug in de organisatie om hun 

sociale doelstelling te kunnen verwezenlijken.  

§2. Hindernissen voor de maatschappelijke onderneming 

57. Het bestaan van maatschappelijke ondernemingen wordt door de EU duidelijk erkend. 

Zij kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren op sociaal en ecologisch vlak alsook voor 

de gemeenschap; bijgevolg komen ze de EU doelstellingen tegemoet, neergelegd in de EU-

2020 strategie. Zo zorgen zij onder andere voor innovatie en kunnen zij tewerkstelling en 

sociale en arbeidsintegratie faciliteren, waardoor de kwaliteit van sociale en 

gezondheidsdiensten verbetert. 214  

                                                      
productiemethode voor haar goederen en diensten gebruikt die haar sociale doelstelling belichaamt; b) 
haar winst op de eerste plaats gebruikt om haar hoofddoel te realiseren en voor uitkering van winst aan 
aandeelhouders en eigenaren, vooraf bepaalde procedures en regels heeft ingesteld, die ervoor zorgen 
dat dergelijke uitkering van winst de primaire doelstelling niet ondermijnt; en c) op zakelijke, 
controleerbare en transparante wijze wordt beheerd, in het bijzonder door participatie van de 
werknemers, afnemers en belanghebbenden bij de bedrijfsactiviteiten.” 

214
   Zie ook het Europa 2020-kerninitiatief “Innovatie Unie”, waarbij innovatie wordt gezien als het beste 

middel om maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de energie- en 
grondstoffenschaarste, de gezondheid en tot slot de vergrijzing met succes aan te pakken. Het concept 
van (sociale) innovatie is trouwens niet vreemd aan sociale ondernemingen. Zij spelen op dit vlak een 
toenemende rol maar er zijn weinig initiatieven die hen hierin ondersteunen. (European Commission, 
Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, BEPA report, 2011, 93. Zie in 
dit verband ook het SELUSI project, ondersteund door de Europese Commissie, http://www.selusi.eu/). De 
Commissie laat echter weten dat zij van start zou gaan met een Europees proefproject voor sociale 
innovatie, dat deskundigheid zal opleveren en een virtuele “hub” voor sociale ondernemers en de 
publieke en derde sector zal creëren. (Mededeling Commissie, Europa 2020-kernintiatief: Innovatieve 
Unie, 6 oktober 2010, COM(2010)546definitief, 2 en 24). Ook is er nog het EU programma met betrekking 
tot sociale verandering en innovatie, dat deel uitmaakt van een wetgevingspakket door de Europese 
Commissie goedgekeurd voor het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Het doel hiervan is de groei en 
de werkgelegenheid in de hele EU te stimuleren door de investeringen van de EU vooral te richten op de 
doelstellingen van Europa’s agenda voor groei en werkgelegenheid (Europa 2020). De voorstellen van de 
Commissie zullen vooral sociale investeringen stimuleren en mensen in staat stellen toekomstige 
uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering 
en een nieuw programma voor sociale verandering en innovatie zullen het Europees sociaal fonds daarbij 
aanvullen en versterken. (Zie European Commission, Proposal for a regulation of the European parliament 
and council on a European Union programme for social change and innovation, 6 oktober 2011, 
COM(2011)609final en Europese Commissie, Persbericht, “Commissie legt de basis om het effect van 
investeringen in cohesie na 2013 te vergroten”, IP/11/1159). 

http://www.selusi.eu/
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De EU beseft echter ook dat sociale ondernemingen, die men hoofdzakelijk terugvindt 

binnen de “sociale economie”, moeilijkheden ondervinden wegens (gebrekkige) wetgeving 

die hun specifieke kenmerken niet altijd in acht neemt en wegens gebrek aan kapitaal. 

In zijn Advies over sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen, wijst het Europees 

Economisch en Sociaal Comité (EESC) erop dat de EU alvast oplossingen moet zoeken die 

economisch en sociaal welzijn combineren. Bevordering van sociaal ondernemerschap en 

sociale ondernemingen, vooral in het huidig economisch klimaat, zal volgens het comité 

zowel het groeipotentieel als de sociale meerwaarde versterken. Prioriteiten volgens het 

comité zijn toegang tot kapitaal en financiële instrumenten op maat.215  Dit betreft meer 

bepaald instrumenten om sociale ondernemingen leningen te garanderen, om een 

vermogen op te bouwen voor sociale investeringen op middellange en lange termijn 

(ethische fondsen, fondsen voor sociale innovatie of fondsen voor sociaal risicodragend 

kapitaal) en regelgeving of belastingmaatregelen om sociale ondernemingen een vermogen 

te helpen opbouwen, die een stimulans zijn voor belangstellenden om deel te nemen of 

deelname te vergemakkelijken.216 

58. Het is bijgevolg duidelijk dat de Europese regelgeving een beduidende impact zal 

hebben op de functionering van deze ondernemingen, meer bepaald op de levering van 

goederen en diensten (vrij verkeer) alsook op hun financiering (staatssteun). Zij bepaalt 

immers de randbepalingen die inwerken op deze ondernemingen en creërt het kader 

waarbinnen zij moeten opereren.  

                                                      
215

  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen, 
26 oktober 2011, INT/589, 2-3. 

216
  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap, 23 mei 

2012, INT/606, 8. Zie hieromtrent de Britse “Big Society Fund” die door de Commissie niet als staatssteun 
werd aangemerkt wegens de overduidelijke sociale doelstelling van dit fonds, op basis van artikel 107, lid 
3 (c) VWEU. Zie Europese Commissie, 20 december 2011, C(2011)9341 final, voor de voorwaarden bij deze 
beslissing. Zie ook Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen, 23 mei 2012, INT/623 en Verordening Commissie nr. 346/2013 van 17 
april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen, Pb.L. 25 april 2013, afl. 115, 18. 
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§3. Aanpak van de Europese Commissie 

59. De Europese Commissie heeft het belang van deze ondernemingen erkend en 

ondertussen verschillende vormen van ondersteuning voorzien.217  

60. Wat de sociale economie betreft, begon dit al in de jaren ’80, met een Mededeling in 

1989 van de Europese Commissie218 over “de ondernemingen van de sociale economie en de 

verwezenlijking van de Europese markt zonder grenzen”, die voorstelde om een Europese 

wettelijke basis in de vorm van statuten te bepalen voor coöperaties, verenigingen en 

onderlinge maatschappijen en met de oprichting van de eenheid Sociale economie binnen 

het toenmalig DG XXIII van de Europese Commissie.219 In 2006 werden de voorstellen 

omtrent een statuut voor de Europese vereniging en de Europese onderlinge maatschappij 

echter teruggetrokken omdat het proces geen vooruitgang maakte.220 

61. Recenter was er in 2004 de “Europese agenda voor ondernemerschap”, waarbij de 

Commissie het ondernemerschap in sociale sectoren wilde promoten. In 2007 volgde de 

Mededeling over “sociale diensten van algemeen belang”, met als doelstelling het van 

naderbij bekijken hoe men het best een transparant en berekenbaar EU raamwerk kon 

promoten voor sociale diensten.221 

62. De noden van de kleine ondernemer werden erkend door de “Small business act.” 

Over het algemeen vertoont de KMO in de EU immers nog een lagere productiviteit en een 

tragere groei dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Toegang tot financiering is nog een 

probleem en men slaagt er minder goed in om te innoveren. Dit wordt verergerd door 

structurele problemen zoals het gebrek aan management- en technische vaardigheden en 

                                                      
217

  Zie onder andere Mededeling Commissie, De versterking van de rol van verenigingen en stichtingen in 
Europa, 6 juni 1997, COM(97)241def en R. CHAVES en J.L. MONZON CAMPOS, The social economy in the 
European Union, WP Ciriec n° 2008/02. 

218
  Mededeling Commissie, De ondernemingen van de sociale economie en de verwezenlijking van de 

Europese markt zonder grenzen, 1989, SEC(89)2187def. Zie ook Europees Economisch en Sociaal Comité, 
De sociale economie in de Europese Unie, 2007, 39,  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.83 . 

219
    Intussen DG Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en KMO’s. 

220
  Zie de website van de Europese Commissie, Onderneming en industrie, Afdeling KMO’s, Sociale economie, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/. 
221

   Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen 
belang: een nieuw Europees engagement, 20 november 2007, COM(2007) 725 definitief. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.83
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een te starre arbeidsmarkt op nationaal niveau.222 KMO’s zijn nochtans verantwoordelijk 

voor ongeveer 70% van de tewerkstelling in de EU en zorgen voor de voornaamste groei in 

de economie. Door middel van een reeks van tien basisbeginselen voor het opstellen en 

uitvoeren van beleid, zowel op Unie als op nationaal niveau, wil de EU een compleet 

beleidskader voor de EU en haar lidstaten creëren. Basisbeginsel 3 heeft het over het 

principe “denk eerst klein” bij het opstellen van regels.223 

63. De Akte voor de Interne markt van 13 april 2011224 wees al op het belang van sociale 

ondernemingen of ondernemingen die een sociaal, ethisch of duurzaam doel als 

belangrijkste maatschappelijke doelstelling hebben. In de uitwerking van deze akte stelde de 

Commissie twaalf prioriteiten voorop om samen aan nieuwe groei te werken. Eén van die 

twaalf prioriteiten is het sociaal ondernemerschap, dat moet bijdragen aan inclusieve, meer 

sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame groei.225   

                                                      
222

  Mededeling Commissie, Denk eerst klein - Een small business act voor Europa, 25 juni 2008, 
COM(2008)394 definitief, 3; Conclusies van het voorzitterschap, Raad van de Europese Unie, 12 december 
2008, 17271/08, randnummer 11. 

223
  De principes zijn: (1) het bevorderen van ondernemerschap, (2) tweede kans, (3) denk eerst klein, (4) 

adequaat reagerende overheden, (5) toegang tot overheidsopdrachten, (6) toegang tot financiering, (7) 
ééngemaakte markt, (8) vaardigheden en innovatie, (9) milieuproblemen als kansen voor het MKB, (10) 
steun voor internationalisering. Mededeling Commissie, Denk eerst klein – Een Small business act voor 
Europa, 25 juni 2008, COM(2008)394def. Zie ondertussen ook de evaluatie van de Small business Act voor 
Europa, Mededeling Commissie, Evaluatie van de Small business act voor Europa, 23 februari 2011, 
COM(2011)78definitief, 20: De Commissie zal een adviesgroep in het leven roepen om de acceptatie van 
de SBA te helpen evalueren en daarover verslag uitbrengen en voorstellen om een jaarlijkse MKB 
vergadering bijeen te roepen die nauw samenhangt met de conferentie over goede praktijken in het MKB. 
De sector wil vooral meer financiering en een vereenvoudiging van regelgeving. Zie ook X, “SBA gets new 
focus on red tape, finance and taxes,” 23 februari 2011, www.euractiv.com en het resultaat van de 
publieke consultatie van de Commissie: X., “Top 10 most burdensome legislative acts for SME’s”, 2013, 
file:///D:/u0090200/Downloads/top10report-final_en.pdf . 

224
  Mededeling Commissie, Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei 

en het versterken van het vertrouwen “Samen werk maken van een nieuwe groei”, 13 april 2011, 
COM(2011)206definitief, 15-17. De kernactie bij sociaal ondernemerschap (2.8) was: “Wetgeving tot 
instelling van een Europees kader dat de ontwikkeling van ethische beleggingsfondsen bevordert. Een 
dergelijk kader zou het effect van nationale initiatieven vergroten door die fondsen in staat te stellen te 
profiteren van de mogelijkheden die de ééngemaakte markt te bieden heeft (toegang tot 
beleggingsmogelijkheden en beleggers in alle lidstaten).” De Commissie vermeldde toen ook dat zij in 
2011 een initiatief voor sociaal ondernemerschap zou voorstellen in het kader van het Europees platform 
tegen armoede en sociale uitsluiting. 

225
   Mededeling Commissie, Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en 

het versterken van het vertrouwen “Samen werk maken van een nieuwe groei”, 13 april 2011, 
COM(2011)206definitief, 4. De kernactie bij sociaal ondernemerschap (2.8) was: “Wetgeving tot instelling 
van een Europees kader dat de ontwikkeling van ethische beleggingsfondsen bevordert. Een dergelijk 
kader zou het effect van nationale initiatieven vergroten door die fondsen in staat te stellen te profiteren 
van de mogelijkheden die de ééngemaakte markt te bieden heeft (toegang tot beleggingsmogelijkheden 
en beleggers in alle lidstaten).”  

http://www.euractiv.com/
file:///D:/u0090200/Downloads/top10report-final_en.pdf
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64. 2011 bleek echter een scharnierjaar te zijn, aangezien de Commissie een initiatief voor 

sociaal ondernemerschap (“Social Business Initiative” of SBI) uitwerkte in het kader van het 

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting.  De doelstelling was om een gunstig 

“ecosysteem” te creëren voor de ontwikkeling van sociale ondernemingen en de ruimere 

sociale economie binnen de EU. In haar mededeling betreffende dit platform verwijst de 

Commissie in dit verband ook naar het potentieel van de sociale economie: 

“De initiatieven hebben innovatieve oplossingen opgeleverd voor nieuwe sociale 

behoeften en uitdagingen waaraan noch de overheid noch de markt kan voldoen. Er 

kunnen echter spanningen ontstaan tussen steun voor deze ontwikkelingen en een 

vlot en fair functioneren van de markt. Verschillende lidstaten ontwikkelen 

beleidsmaatregelen en wetgeving om de rollen en relaties te verduidelijken en de 

nodige juridische, sociale, administratieve en financiële steun te waarborgen. Om 

gelijke tred te kunnen houden heeft de EU zich ingespannen om haar juridisch en 

administratief kader te verbeteren, zodat het potentieel van de sociale economie zich 

ten volle kan ontplooien en de sociale economie in heel Europa doeltreffend kan 

functioneren.” 226  

 

Het Social Business Initiative227 bevatte alvast 11 maatregelen, met betrekking tot drie 

groepen verbonden aan de volgende doelstellingen:  

(1) maatregelen die de toegang tot kapitaal moeten verbeteren,  

(2) maatregelen om de visibiliteit en erkenning van sociale ondernemingen te 

verbeteren (waaronder de optie om het onderdeel te laten worden van basis- en 

voortgezette opleidingen), 

(3) maatregelen om de wetgeving voor sociale ondernemingen te verbeteren.  

                                                      
226

   Mededeling Commissie, Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader 
voor sociale en territoriale samenhang, 16 december 2010, COM(2010) 758 definitief, 18-19. Zie Actie 54 
van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting. DG Employment, social affairs and 
inclusion, European platform against poverty and social exclusion: Platform actions completed as of July 
2013, file:///C:/Users/ascoa/Downloads/20130716_Elise_Platform_Actions_Completed_EN.pdf (niet in 
het Nederlands beschikbaar). 

227
  “The new growth model we need to create will be much more sober, fairer and greener, said Internal 

Market Commissioner M. Barnier, addressing a conference on social entrepreneurship on Friday (…) I am 
convinced that financial performance is not the only criterion that should be used to analyse the strength 
and viability of a company, he added.” X., “EU bets on social business to boost growth,” 21 november 
2011,  www.euractiv.com. 

file:///C:/Users/ascoa/Downloads/20130716_Elise_Platform_Actions_Completed_EN.pdf
http://www.euractiv.com/
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Wat deze laatste groep van maatregelen betreft, gaat het meer bepaald om het ontwikkelen 

van aangepaste Europese rechtsvormen: het vereenvoudigen van het statuut van de 

Europese coöperatieve vennootschap228, alsook het creëren van een Europees statuut voor 

stichtingen (zij vinden het immers vaak moeilijk om in het raamwerk van de interne markt te 

opereren vanwege de verschillen en gecompliceerde regelgevingseisen en procedures). De 

nood aan een eventueel Europees statuut voor de andere vormen van sociale 

ondernemingen zoals de vzw en/of eventueel een gemeenschappelijk Europees statuut voor 

de sociale ondernemingen, zou beslist worden op een vergadering op hoog niveau met de 

belanghebbenden van alle bij het sociaal ondernemerschap betrokken sectoren, nadat het 

voorstel over het statuut voor de Europese stichting zou zijn aangenomen. Helaas bleek een 

compromis niet mogelijk en is dergelijk statuut er nog steeds niet gekomen. 229 

                                                      
228

   De Europese Commissie is van mening dat het potentieel van de coöperaties niet naar vermogen wordt 
benut en dat hun imago op nationaal en Europees vlak moet worden verbeterd. De belangrijkste 
richtsnoeren van de mededeling over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa waren 
bijgevolg: de bevordering van een veelvuldiger gebruik van coöperaties in heel Europa, door verbetering 
van de zichtbaarheid, de kenmerken en de bekendheid van de sector; verdere verbetering van de 
wetgeving inzake coöperaties in Europa; consolidatie en verbetering van de bijdrage - actief en passief - 
van coöperaties aan de doelstellingen van de Gemeenschap. Mededeling Commissie, Over de bevordering 
van coöperatieve vennootschappen in Europa, 23 februari 2004, COM(2004)18 definitief. Als Europa een 
interne markt tot stand wil brengen en de economische en sociale situatie van de Unie die op deze wijze 
gestalte heeft gekregen wil verbeteren, dan moet zij niet alleen voor zorgen dat de obstakels die een vrij 
handelsverkeer in de weg staan worden weggenomen, maar ook dat de productiestructuur aangepast is 
aan het EU karakter van de markt. Het is daarom van groot belang dat al die ondernemingen die niet 
uitsluitend in lokale behoeften voorzien hun activiteiten op EU schaal kunnen plannen en herorganiseren, 
ongeacht de rechtsvorm van de betrokken onderneming. Het juridisch kader waarbinnen zulke 
ondernemingen hun activiteiten ontwikkelen wordt echter voor het belangrijkste deel bepaald door de 
nationale wetgevingen en hier bestaan er grote verschillen. Dat gegeven vormt een ernstige belemmering 
bij het samenvoegen van vennootschappen uit verschillende lidstaten en daarom heeft Europa een nieuw 
Europees vennootschapsstatuut in het leven geroepen: de Europese coöperatieve vennootschap. Zie 
Verordening Raad nr. 1435 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve 
vennootschap, Pb.L. 18 augustus 2003 afl. 207, 1, overweging 2 en 3. 

229
  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 

voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 13 en het Voorstel voor een Verordening betreffende het statuut van de 
Europese stichting (FE), 8 februari 2012, COM(2012) 35 definitief. Deze nieuwe rechtspersoon had 
stichtingen moeten toelaten om van een Europees "label" te genieten en zich een Europees imago toe te 
meten. Dit zou de grensoverschrijdende activiteiten van stichtingen vergemakkelijken en 
grensoverschrijdende donaties moeten stimuleren.  Dit voorstel werd echter ondertussen ingetrokken. 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is van mening dat er ook richtsnoeren moeten komen voor 
de opstelling van statuten voor organisaties met een sociale doelstelling of vrijwilligersorganisaties 
waaruit vaak sociale ondernemingen ontstaan. Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over 
Initiatief voor sociaal ondernemerschap, 23 mei 2012, INT/606, 6. Het beveelt tevens aan om een 
“verkennende studie te maken van een vergelijking tussen nieuwe opkomende rechtsvormen voor sociale 
ondernemingen.” (p. 7). 
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Het gaat echter ook om de problematiek rond overheidsopdrachten, namelijk het 

bevorderen van het element “kwaliteit” bij de toekenning van contracten bij 

overheidsopdrachten alsook het in rekening nemen van de arbeidsomstandigheden van 

mensen die betrokken zijn bij de productie van de goederen en diensten waarop de 

aanbesteding betrekking heeft. Tot slot gaat het ook om het vereenvoudigen van de 

implementatie van staatssteunregels bij sociale en lokale diensten, waar sociale 

ondernemingen ook voordeel bij zouden hebben.230  

Het EU-initiatief voor sociaal ondernemerschap is volgens de Commissie tot slot een 

aanvulling op de mededeling van de Commissie231 over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (zie hoger randnummer 28).  

Ondertussen heeft de Raad binnen deze context een verordening goedgekeurd met 

betrekking tot sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF)232 en is er recent een rapport 

verschenen met een nieuwe standaard om de sociale impact te kunnen meten.233 De 11 kern 

actiepunten van het SBI werden ondertussen ook eind 2014 afgerond, echter met wisselend 

succes qua implementatie, waardoor de vraag nu rijst of er een “SBI-2” komt. In ieder geval 

                                                      
230

  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 
voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief, 7-11. 

231
  Mededeling Commissie, Een vernieuwde EU strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, 25 oktober 2011, COM(2011)681definitief, 9: “Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is van toepassing op alle bedrijven. Deze mededeling wordt goedgekeurd samen met een 
aanvullend maar apart initiatief voor sociaal ondernemerschap (Social Business Initiative (SBI)), dat een 
specifiek soort bedrijven ondersteunt, namelijk bedrijven die uitdrukkelijk een sociale en/of 
milieudoelstelling nastreven, winst herinvesteren ter verwezenlijking van die doelstelling en gekenmerkt 
worden door een interne organisatie die de maatschappelijke doelstellingen weerspiegelt. Het SBI wil het 
vereiste ecosysteem tot stand brengen waarbinnen sociaal ondernemen en sociale innovatie gedijen en 
aan de Europese sociale markteconomie bijdragen.” 

232
   Verordening Raad nr. 346/2013 van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen, Pb.L. 

25 april 2013, afl. 115, 18. Deze regelgeving voert een label in opdat investeerders gemakkelijk fondsen 
kunnen identificeren die focusen op het investeren in Europese sociale ondernemingen. De managers van 
deze fondsen zullen op deze manier hun fondsen over de hele EU kunnen gebruiken. Iedere fonds die de 
label gebruikt zal wel moeten bewijzen dat een hoog percentage aan investeringen (70% van kapitaal 
ontvangen van investeerders) gespendeerd wordt aan het ondersteunen van sociale ondernemingen. 
Uniforme regels betreffende bekendmaking zullen ervoor zorgen dat investeerders duidelijke en 
effectieve informatie krijgen over deze investeringen. 

233
   GECES sub-group on impact measurement, Proposed approaches to social impact measurement in 

European Commission legislation and in practice relating to EuSEFs and the EaSI, 2014, 65 p. Deze 
standaard zal sociale ondernemingen helpen om van financiering via EuSEF en via het nieuwe Employment 
and Social Innovation programme (EaSI) te genieten. Eén van de speerpunten van EaSI is toegang tot 
microfinanciering en sociaal ondernemerschap (21% van het totale budget). 
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ligt nu de nadruk op implementatie van de actiepunten, nieuw beleid en instrumenten op 

nationaal en lokaal niveau.234 

65. Ook het Sociaal Investeringspakket van 2013235 is belangrijk voor maatschappelijke 

ondernemingen en geeft richtlijnen om de EU2020 doelstellingen te bereiken door een link 

te leggen tussen sociaal beleid, hervormingen en de relevante EU-fondsen. De Commissie 

dringt hier bij de lidstaten aan om op groei en sociale cohesie te focussen en vraagt de 

lidstaten prioriteit te geven aan sociale investeringen en hun welvaartsstaten te 

moderniseren. Dat betekent volgens de Commissie ‘beter presterende strategieën voor 

actieve inclusie en een efficiënter en doeltreffender gebruik van het sociaal budget’. De 

noodzaak van het investeren in de ontwikkeling van sociale economie en sociaal 

ondernemerschap wordt hierbij benadrukt (in het kader van een bijdrage aan inclusieve 

tewerkstelling, gemeenschapsontwikkeling en sociale innovatie).236 

66. Voor de volledigheid wijzen we er ook op dat de EU nog verschillende andere 

instrumenten aangereikt heeft die voor sociale ondernemingen van toepassing kunnen zijn 

in het kader van bijvoorbeeld publiek-private samenwerking (PPS)237, staatssteun238, 

overheidsopdrachten239, concessies, het tewerkstellingsbeleid240 en het ESF (Equal project). 

                                                      
234

    M. CATINAT, Social enterprise make it happen, Closing event, Presentatie voor het EESC, 11 juli 2015. 
235

  Het pakket sociale investeringen bestaat naast concrete maatregelen die de lidstaten en de Commissie 
moeten nemen en richtsnoeren over het gebruik van EU-financiering om hervormingen te ondersteunen, 
uit een mededeling waarin het beleidskader wordt uiteengezet. Alle documenten zijn terug te vinden op 
de website van de Europese Commissie, DG Employment, social affairs and inclusion: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableNa
me=news . 

236
   Mededeling Commissie, Naar sociale investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het 

Europees Sociaal Fonds 2014-2020, 20 februari 2013, COM(2013) 83 final, 11-12 en 18-19. Het pakket 
houdt rekening met de sociale, economische en budgettaire verschillen tussen de lidstaten. De nadruk ligt 
daarbij op: Ervoor zorgen dat socialezekerheidsstelsels op beslissende momenten tijdens het leven aan de 
persoonlijke behoeften beantwoorden; Het sociale beleid vereenvoudigen en gerichter maken om te 
zorgen voor passende en houdbare socialezekerheidsstelsels; De strategieën van de lidstaten voor actieve 
inclusie naar een hoger niveau tillen. Het pakket sociale investeringen behandelt acht onderwerpen aan 
de hand van werkdocumenten en aanbevelingen. Denk hierbij aan het verbeteren van kansen voor 
kinderen, de deelname van uitgesloten minderheden, langdurige zorg, bestrijding van dakloosheid, etc. 

237
  Interpretatieve mededeling van de Commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake 

overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op geïnstitutionaliseerde PPS, Pb.C. 12 april 2008, afl. 
91, 4. 

238
  Zie in dit verband de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de eerste DAEB vrijstellingsbeschikking 

(die in 2012 werd vervangen door het DAEB-besluit, dat een nieuwe vrijstellingscategorie creëert voor 
bepaalde sociale diensten). Zie verder Hoofdstuk III. 

239
  Zie de nieuwe overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten 

en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65, punt 114: “Lidstaten en 
aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat geen openbare aanbesteding hoeft plaats te vinden, bijvoorbeeld door deze diensten 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1807&moreDocuments=yes&tableName=news
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Bij de Open coördinatiemethode (OCM) wordt de rol van de sociale economie erkend door 

haar bijdrage aan meer inclusie en tot slot zijn er ook nog specifieke fiscale regels die van 

toepassing kunnen zijn.241 

67. Het belang van deze ondernemingen voor Europa is bijgevolg duidelijk en zal 

toenemende aandacht vragen van alle Europese instellingen om hun werking te garanderen 

in de toekomst.242 

§4. Tussenbesluit 

68. De “maatschappelijke onderneming”, onderdeel van de sociale economie, is volgens 

de Europese Commissie complementair aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is 

een kernelement voor het uitbouwen van het Europees sociaal model en de EU-2020 

strategie.  

De Commissie gaf de eerste voorzichtige aanzet tot omschrijving van een definitie in haar 

Mededeling over het Initiatief voor Sociaal Ondernemerschap waarbij nadruk wordt gelegd 

                                                      
alleen te financieren of door vergunningen of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die 
beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem voldoende publiciteit waarborgt en aan het 
transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.” Onder de vroegere Europese richtlijn 2004/18 
met betrekking tot overheidsopdrachten, konden sociale ondernemingen onder bepaalde voorwaarden 
bevoordeeld worden bij selectie criteria. Ook konden overheden sociale en ecologische clausules in 
overheidsopdrachten plaatsen als uitvoeringscriteria. Zie verder Hoofdstuk III. 

240
  Zie de Integrated Lisbon Guidelines for Growth and Jobs, die opriepen tot de uitbreiding van sociale 

diensten en van de sociale economie. Zie Beschikking Raad betreffende richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 12 juli 2005, Pb.L 6 augustus 2005, afl. 205, 25 (richtsnoer 19). 
241

 Zie meer bepaald Richtlijn Raad nr. 2006/112 van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van btw, (Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1) die de lidstaten toelaat om 
sociale ondernemingen vrijstelling tot het heffen van btw te verlenen op goederen en diensten, meer 
bepaald voor activiteiten uitgeoefend in het algemeen belang, Titel IX, hoofdstuk 2. Zie ook artikel 133 
van de richtlijn, die de voorwaarden uiteenzet: a) de instellingen mogen niet systematisch het maken van 
winst beogen; eventuele winsten mogen niet worden uitgekeerd, maar moeten worden aangewend voor 
de instandhouding of verbetering van de diensten die worden verricht; b) het beheer en het bestuur van 
de instellingen moeten in hoofdzaak op vrijwillige basis en zonder vergoeding geschieden door personen 
die noch zelf, noch via tussenpersonen, enig rechtstreeks of zijdelings belang hebben bij de resultaten van 
de werkzaamheden van de instellingen; c) de instellingen moeten prijzen toepassen die zijn goedgekeurd 
door de overheid, of prijzen die niet hoger liggen dan de goedgekeurde prijzen, of, voor handelingen 
waarvoor geen goedkeuring van prijzen plaatsvindt, prijzen die lager zijn dan die welke voor soortgelijke 
aan de BTW onderworpen handelingen in rekening worden gebracht door commerciële ondernemingen; 
d) de vrijstellingen mogen niet tot verstoring van de mededinging leiden ten nadele van belastingplichtige 
commerciële ondernemingen. 

242
  X., “From words to action: Supporting cooperative and social Enterprises to achieve a more inclusive, 

sustainable and prosperous Europe, Open letter to the European Commission”, September 2010, 
www.emes.net. 

http://www.emes.net/
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op de volgende kernelementen: (1) het nastreven van een sociale of maatschappelijke 

doelstelling van algemeen belang, (2) de ontplooiing van commerciële activiteiten waarbij 

(3) het grootste deel van de winst weer in de verwezenlijking van dit sociaal doel wordt 

geherinvesteerd en (4) een op participatie beruste governance binnen de organisatie.  

Met het “Social business initiative”, één van de acties genomen binnen het Europees 

platform tegen armoede en sociale uitsluiting, heeft de Commissie de voorbije jaren werk 

gemaakt van maatregelen die de werking van de sociale onderneming kan vergemakkelijken 

en verbeteren, meer specifiek: betere toegang tot kapitaal, betere visibiliteit en erkenning 

en last but not least: betere wetgeving. Aangepaste Europese rechtsvormen, maar ook 

aandacht voor de overheidsopdrachten- en staatssteunregels staan hierbij centraal. 

69. We kunnen hier kort besluiten dat de EU de laatste jaren een goede aanzet gegeven 

heeft om een aangepast groeiklimaat voor maatschappelijke ondernemingen tot stand te 

brengen en dat onder andere dankzij het EU-2020 beleid concrete wetgeving tot stand is 

gekomen en dit op verschillende domeinen. Maatschappelijke ondernemingen kenmerken 

zich immers door de combinatie van een unieke maar zeer moeilijke balans, namelijk het 

(blijven) nastreven van een maatschappelijke doelstelling enerzijds en het tegelijkertijd 

ontplooien van economische activiteiten anderzijds.  

70. In de volgende afdeling onderzoeken we van naderbij hoe het economische en het 

sociaal component zich verhoudt binnen de EU zelf en wat dit voor maatschappelijke 

ondernemingen kan betekenen.  
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Afdeling 2. De maatschappelijke onderneming op een tweesprong tussen het 

“economische” en het “sociale”: realisatie van de interne markt en de realisatie van de 

“sociale markteconomie” 

§1. Realisatie van de interne markt als kerntaak van de EU 

71. Eén van de kerntaken van de Europese Unie is volgens artikel 3, lid 3 VEU het tot stand 

brengen van een “interne markt”:243 

“De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame 

ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van 

prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die 

gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog 

niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie 

bevordert wetenschappelijke en technische vooruitgang.” 

72. De interne markt wordt in artikel 26, lid 2 VWEU gedefinieerd als “een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is 

gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen.”  

De werking van de interne markt veronderstelt de wegwerking van alle handelingen die het 

tot stand brengen van de interne markt bemoeilijken. Dit komt concreet neer op het 

wegnemen van handelsbelemmeringen: de afschaffing van alle hinderpalen voor het vrije 

verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. De instelling van de interne markt 

vereist verder dat de Unie-instellingen hun in de Verdragen neergelegde verplichtingen tot 

het uitstippelen van een gemeenschappelijk beleid, of met andere woorden, een positieve 

integratie nakomen, zowel met betrekking enerzijds tot landbouw en vervoer (alle lidstaten 

hadden deze sectoren aan het mechanisme van de vrije markt onttrokken), maar ook wat 

betreft de harmonisatie van wetgeving of het nader tot elkaar brengen van de nationale 

wetgevingen. Verder zijn er ook regels die verzekeren dat de mededinging niet wordt 

vervalst.244 Men kan immers wel alle hinderpalen wegnemen met betrekking tot het vrije 

                                                      
243

  Het verdrag van Lissabon heeft het begrip “gemeenschappelijke markt” vervangen door het begrip 
“interne markt” waardoor de interne markt de enige uitdrukking vormt van de Uniedoelstelling van 
marktintegratie. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 135. 

244
  Het EG verdrag verwees in artikel 3, lid 1, g naar “een regime waardoor wordt verzekerd dat de 

mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst.” Tijdens de Europese Raad van juni 2007 bleek 
echter dat de lidstaten van mening waren dat het regime voor de onvervalste mededinging in het 
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handelsverkeer maar dit heeft weinig zin indien die binnengrenzen door ondernemingen of 

door lidstaten worden behouden of heringevoerd.245 

73. De regels met betrekking tot het vrij verkeer en de mededingingsregels zijn 

fundamenteel voor de EU en hebben dezelfde doelstellingen. Beide willen een interne markt 

realiseren en beide zijn onderworpen aan een toetsing van het effect van handel tussen 

lidstaten.246 

De interne markt is ingesteld om de ondernemingen in staat te stellen onder gelijke 

voorwaarden op de markten van alle lidstaten met elkaar te concurreren. Het 

mededingingsbeleid beoogt de belangen van de consumenten te beschermen door hen in 

staat te stellen de goederen en diensten tegen de beste voorwaarden te verwerven. Zo 

wordt bovendien voorkomen dat eventuele concurrentiebeperkende praktijken van de 

                                                      
voormalig EG verdrag niet zozeer een doel is van de Unie, maar meer een middel om andere 
doelstellingen te bereiken. In het protocol nr. 27 bij het VEU en het VWEU betreffende de interne markt 
en de mededinging, wordt er wel gesteld dat “de interne markt (…) een regime omvat dat verzekert dat de 
mededinging niet wordt verstoord.” K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 137 en Europa Decentraal, “Mededingingsrecht gewijzigd in Verdrag van Lissabon?” 
Februari 2010, www.europadecentraal.nl . Artikel 3, 1, b VWEU stelt nog steeds dat de Unie exclusief 
bevoegd is op de vaststelling van mededingingsregels die door de werking van de interne markt nodig zijn. 
Sommige auteurs zijn echter van mening dat dit een andere rol voor mededinging zal veroorzaken. A. 
WEITBRECHT, “From Freiburg to Chicago and beyond - the first 50 years of European competition law,” 
ECLR 2008, 88. Dit protocol valt echter onder het primaire recht, waardoor er op eerste gezicht geen 
impact is op de wettelijke status van mededinging als doelstelling van de EU. C. SEMMELMANN, “The 
European Union’s economic constitution under the Lisbon Treaty: Soul-searching shifts the focus to 
procedure,” ELR 2010, 522 en J.C. PIRIS, The Lisbon Treaty - A legal and political analysis, Cambridge, 
University press, 2010, 74. Het weglaten van dit principe betekent ook niet dat het Hof niet innovatief 
genoeg zal zijn om een andere weg te vinden om algemene staatsaansprakelijkheid vast te leggen voor 
maatregelen die tegen de mededinging ingaan. FIEDZIUK verwijst naar de mogelijkheid dat het Hof beroep 
kan doen op de traditionele mededingingsregels aangezien de nood om mededinging te beschermen van 
inbreuken reeds bestaat in de artikelen 101 (1), 102 en 107 (1) VWEU. N. FIEDZIUK, “Services of general 
economic interest and the treaty of Lisbon: Opening doors to a whole new approach or maintaining the 
status quo,” ELR 2011, 232. 

245
  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 135-138. 

246
  Sommige auteurs in de rechtsleer spreken zelfs van een samensmelting op bepaalde vlakken in de 

toepassing van de interne marktregels en de mededingingsregels, hoewel een volledige samensmelting 
volgen MORTELMANS niet wenselijk is. Toch zijn er ook verschillen. Mededingingsregels bevatten een 
positief aantal regels en principes, terwijl interne markt regels een negatieve regel voorzien, namelijk het 
verbieden van beperkingen. De bepalingen over vrij verkeer betreffen handelingen van overheden waar 
nationale publieke belangen betrokken zijn (imperium). De mededingingsbepalingen worden toegepast op 
handelingen van private ondernemingen en betreffen private belangen (dominium). K. MORTELMANS, 
“Towards convergence in the application of the rules on free movement and on competition?” CMLR 
2001, 38, 613-649. 

http://www.europadecentraal.nl/
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ondernemingen of van de nationale overheden een gezonde mededingingsdynamiek 

belemmeren.247 

Het toepassingsgebied van de bepalingen van het vrij verkeer van diensten en van het 

mededingingsrecht is echter niet identiek. In de interne markt moeten de 

dienstverrichtingen van economische aard zijn en gewoonlijk tegen vergoeding 

geschieden.248 In het mededingingsrecht staat het begrip “onderneming” centraal, waarbij 

belangrijk is welke vorm van activiteit uitgevoerd wordt, namelijk economische 

activiteiten.249  

Een eerste nadere aanwijzing vinden we terug in de Conclusie van Advocaat-Generaal 

Maduro bij het Fenin arrest250: 

“Niets verzet er zich tegen dat een transactie die een ruil inhoudt, wordt 

gekwalificeerd als dienst, zelfs wanneer de bij de ruil betrokken partijen geen 

ondernemingen zijn in de zin van het mededingingsrecht. Zoals hierboven is 

uiteengezet, kunnen de lidstaten bepaalde activiteiten onttrekken aan de sfeer van 

de mededinging wanneer zij deze zodanig organiseren dat het solidariteitsbeginsel 

overheerst, wat de uitsluiting van het mededingingsrecht ten gevolge heeft. De wijze 

waarop een activiteit op nationaal niveau is georganiseerd, heeft echter geen enkele 

invloed op de toepassing van het beginsel van het vrij verkeer van diensten. Hoewel 

de verstrekking van een gratis gezondheidsdienst dus zonder enige twijfel een 

economische activiteit vormt in de zin van artikel 49 EG, volgt daaruit niet 

noodzakelijkerwijs dat de eenheden die deze activiteit uitoefenen onder het 

mededingingsrecht vallen.” 

74. Sociale ondernemingen zijn niet als zodanig onttrokken aan de regels met betrekking 

tot het vrije verkeer (economische activiteit) en met betrekking tot de mededinging 

                                                      
247

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Mededingingsregels voor ondernemingen naar Europees en Belgisch recht. 
Achtergrond en rechtsvergelijkend overzicht,” in Y. MONTANGIE, Mededingingsrecht in kort bestek, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, 8. 

248
  Een dienst wordt in artikel 57 VWEU omschreven als: “dienstverrichtingen die gewoonlijk tegen 

vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen, betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en 
personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn. De diensten omvatten met name 
werkzaamheden van industriële aard, van commerciële aard, van het ambacht en van de vrije beroepen.” 

249
  Zie de algemene inleiding bij dit onderzoek, §1 onderzoeksfocus, 1.2.3. (Het begrip onderneming) 

(randnummer 39). 
250

  Conclusie Adv.-Gen. MADURO, 10 november 2005 bij HvJ C-205/03, Fenin, Jur. 2005, I-6297, punt 51.  
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(onderneming). Wat vroeger opdrachten waren binnen het staatsapparaat worden nu vaak 

overgedragen aan private partners, waaronder ondernemingen uit de derde sector (zie 

hoger inleiding).251 De manier waarop openbare diensten worden georganiseerd is immers 

snel aan het veranderen. Men ziet bijgevolg een verschuiving van een monopolistische en 

staatsgecontroleerde aanpak naar een meer marktgerichte en consument geleide aanpak.252 

De EU-regelgeving werkt met andere woorden de “vermarkting” (die echter niet 

automatisch gelijkgesteld moet worden aan “commercialisering”) van de derde sector in de 

hand. 

In o.m. België hanteren maatschappelijke ondernemingen voornamelijk het vehikel van de 

vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Vzw’s worden in het EU-mededingingsrecht 

desgevallend als “ondernemingen” aanzien als zij meespelen op de economische markt van 

vraag en aanbod naar producten en/of diensten, waardoor zij ook onderworpen worden aan 

de staatssteunregels (zie verder Hoofdstuk III). Dit dwingt deze organisaties om zich nog 

meer te professionaliseren: zij moeten meer initiatief en onafhankelijkheid tonen, alsook 

meer efficiënt en kosteneffectief zijn, waardoor ze in staat zijn de mededinging met 

concurrenten aan te gaan. 

Een economische activiteit uitoefenen onder de non-profit status is dus niet voldoende om 

een (economische) activiteit van het VWEU uit te sluiten. De non-profit status kan wel één 

van de factoren zijn om te beslissen of een entiteit onder het VWEU valt, maar is niet de 

determinerende factor.253  

Uit de rechtspraak blijkt dat de volgende activiteiten uit de socialprofitsector “economische 

activiteiten” zijn: aanvullende sociale zekerheidsregelingen254, sociale “zorg” diensten255, 

arbeidsbemiddelingsdiensten256, private vormen van onderwijs en opleidingen257 en sociale 

huisvesting258 (zie verder hoofdstuk III, afdeling 2). 

                                                      
251

  E. SZYSZCZAK, “Competition and the liberalized market”, in N.N. SHUIBHNE, Regulating the internal 
market, Cheltenham, Edward Elgar publishing, 2006, 97. 

252
  G. DAVIES, “Welfare services and the European state,” in P. NIHOUL en A.C. SIMON, L’Europe et les soins 

de santé, Bruxelles, Larcier, 2005, 371. 
253

  E. SZYSZCZAK, “State intervention and the internal market,” in P. NEBBIA en T. TRIDIMAS, EU law for the 
21st century, Volume 2: rethinking the new legal order, Oxford, Hart, 2004, 231. 

254
  Zie bijvoorbeeld HvJ C-224/94, FFSA, 16 november 1995, Jur. 1995, I-4013. 

255
  Zie bijvoorbeeld HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 

256
  Zie bijvoorbeeld HvJ C-41/90, Höfner en Elser, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979. 

257
  Zie bijvoorbeeld HvJ C-153/02, Neri, 13 november 2003, Jur. 2003, I-13555. 

258
  Zie bijvoorbeeld Beschikking Commissie N 209/2001, Ireland, 3 juli 2001, SG (2001) D/289528. 
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75. We zullen de impact van de regels met betrekking tot het vrij verkeer en de 

mededinging op de maatschappelijke onderneming verder onderzoeken in hoofdstukken II 

en III. 

§2. Een sociaal dilemma? 

76. Vaak wordt door critici vooropgesteld dat de EU enkel op het economisch aspect 

focust of dat zij niet voldoende sociaal is259. Dit is weliswaar niet altijd correct, maar neemt 

niet weg dat het soms niet duidelijk is hoe het “sociaal” aspect binnen de EU nu concreet 

tevoorschijn komt.260 Nochtans is het duidelijk dat het sociaal aspect, en meer bepaald het 

“Europees sociaal model”, integraal deel uitmaakt van het EU-project261. De Unie heeft 

eigenlijk geen keuze en moet juist sociale problematieken aankaarten, zoals mag blijken uit 

art. 3, 1-3 VEU.262 

2.1. Van de strategie van Lissabon naar de EU 2020 strategie 

2.1.1. Strategie van Lissabon 

77. De EU-voorstanders stellen alvast dat de EU de laatste jaren wel degelijk moeite heeft 

gedaan om zichtbare verantwoordelijkheid te nemen op sociaal gebied, met als grootste 

                                                      
259

    Zie M. FERRERA en S. SACCHI, “A more social EU: Issues of where and how,” in S. MICOSSI en G.L. TOSATO, 
The European Union in the 21

st
 century: Perspectives from the Lisbon Treaty, Centre for European policy 

studies, Brussels, 2009, 31-47; M. FERRERA, “Modest beginnings, timid progresses: What’s next for social 
Europe?” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the 
EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 17-40; A. SOMEK, Engineering 
equality, An essay on anti-discrimination law, Oxford, University press, 2011, 217 p. 

260
   Zie over de rol van sociale rechten in de EU in de context van economische integratie onder meer: M. 

DOUGAN en E. SPAVENTA, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 290 p; G. DE BURCA en B. DE 
WITTE, Social rights in Europe, Oxford, University press, 2005, 440 p; U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L.M. 
ROSEBERRY, Integrating welfare functions into EU law: From Rome to Lisbon, Copenhagen, Djof Publishing, 
2009, 200 p.; D. SCHIEK, U. LIEBERT en H. SCHNEIDER, European economic and social constitutionalism 
after the treaty of Lisbon, Cambridge, University press, 2011, 352 p. 

261
   Zie onder meer de wit- en groenboeken betreffende sociaal beleid van de Commissie, die voornamelijk 

over het arbeidsrecht gingen:  Groenboek Commissie, Europees sociaal beleid, opties voor de Unie, 17 
november 1993, COM(93) 551 definitief en Witboek Commissie, Europees sociaal beleid – Toekomstige 
opties voor de Unie, 27 juli 1994, COM(94) 333 definitief. 

262
    C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social union. Achievements and possibilities under the 

current EU constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 5. Zie ook hierover F. 
VANDENBROUCKE, Europe: The social challenge. Defining the Union’s social objective is a necessity rather 
than a luxury, Observatoire social européen, Brussel, Opinion paper nr. 11, juli 2012, 40 p.; F. 
VANDENBROUCKE, The case for a European social union, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 28 p.; F. 
VANDENBROUCKE en B. VANHERCKE, A European social union: 10 tough nuts to crack, Friends of Europe, 
Brussel, 2014, 24. 
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bewijs de initiële “strategie van Lissabon” in 2000. Eén van de doelstellingen van de Lissabon 

strategie was het versterken van de arbeidsmarkt en het verzekeren van sociale cohesie; de 

modernisering van het Europees sociaal model werd één van de drie pijlers van de Lissabon 

agenda.263  Bij de tussentijdse evaluatie in 2004 werd echter duidelijk dat het 

vooropgestelde doel niet zou bereikt worden tegen 2010.264 Ondertussen wordt gesteld dat 

deze strategie mislukt is,265 aangezien hij globaal gefaald heeft de kloof tussen de beste en 

minst presterende landen wezenlijk te dichten.266  

                                                      
263

  Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Lissabon, 23-24 maart 2000, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/nl/ec/00100-r1.nl0.htm . Deze 
bevatte zes dimensies:  macro-economische kerngegevens, concurrentie op de markt en openheid van de 
economie, arbeidsmarkt, innovatie, “insider-outsider” problematiek en milieu. Zie V. HATZOPOULOS, “A 
(more) social Europe: a political crossroad or a legal one-way? Dialogues between Luxembourg and 
Lisbon”, CMLR 2005, 42, 1599. In maart 2000 gingen de toenmalige 15 EU leiders akkoord dat de EU 
dringend werk moest maken van de groeiratio en de tewerkstelling om sociale cohesie en behoud van het 
milieu te garanderen. Gezien de concurrentie vanuit de VS en Azië moest Europa actie ondernemen als zij 
haar sociaal model wilde behouden en aan haar burgers dezelfde opportuniteiten, jobs en levenskwaliteit 
wilde blijven aanbieden. X., Facing the challenge: the Lisbon strategy for growth and employment, Report 
from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, 8. De betekenis van Lissabon ligt in het 
aannemen van wat BERNARD noemt een “strategische visie”: het economische en tewerkstellingsbeleid 
(waar er wel een verdragsgrondslag voor is) werden gekoppeld aan het sociaal beleid, ook de “Lissabon 
driehoek” genoemd. De methode om deze visie na te streven werd de “Open coördinatiemethode”, of 
“OCM” gedoopt. N. BERNARD, “Between a rock and a soft place: internal market versus open co-
ordination in EU social welfare law,” in E. SPAVENTA & M. DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, 
Hart, 2005, 277. Zie ook Mededeling Commissie, Samen werken aan werkgelegenheid en groei – een 
nieuwe start voor de Lissabonstrategie, 2 februari 2005, COM(2005) 24 definitief. De tussentijdse balans 
van de Lissabonstrategie was slechts gedeeltelijk positief. Om de strategie een nieuwe impuls te geven 
stelde de Commissie een vereenvoudigd coördinatieproces en een grotere toespitsing op de nationale 
actieplannen voor. Zij liet de streefcijfers varen en hield alleen vast aan het doel in 2010 3% van het BBP 
voor onderzoek en ontwikkeling uit te geven. De mededeling was niet zozeer op de middellange en lange 
termijn gericht, maar op maatregelen die onmiddellijk in de lidstaten moesten worden genomen. 

264
   X., Aan de slag. De Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid, interimrapportage omtrent de 

voortgang van de Lissabonstrategie van de groep op hoog niveau onder leiding van Wim Kok, november 
2004 (Kok-rapport), in het Engels terug te vinden op 
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-
base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_gr
owth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf . 

265
  Waarnemers wijzen vaak op het gebrek aan de nodige financiële middelen, onvoldoende politieke 

draagkracht en een gebrekkige implementatie om het falen van de Lissabon strategie te verklaren. X., 
“Europa 2020- Uitdagingen voor de nieuwe sociaal-economische strategie van Europa”, Werkzin-e 30 
maart 2010, Departement Werk en sociale economie. Andere auteurs spreken deze mislukking tegen en 
wijzen er op dat de impact van de strategie duidelijk te zien is m.b.t. tewerkstellings- en sociale 
doelstellingen. Zie J. ZEITLIN en M. HEIDENREICH, Changing European employment and welfare regimes: 
The influence of the open method of coordination on national reforms, London, Routledge, 2009, 255 p. en 
M. FERRERA, “Modest beginnings, timid progresses: What’s next for social Europe?” in B. CANTILLON, H. 
VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: Interactions between law 
and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 37. 

266
  A. DE GREEF, “België bij slechtste Lissabon-leerlingen”, 7 januari 2009, www.standaard.be. Volgens 

onderzoek van het VBO hebben slechts twee lidstaten de Lissabondoelstellingen bereikt, namelijk Finland 
en Denemarken. VBO, Focus Lissabon: Laatste kans om Europa op de internationale kaart te zetten, 7 

 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/nl/ec/00100-r1.nl0.htm
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf
http://www.standaard.be/
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2.1.2. EU 2020 strategie 

2.1.2.1. Algemeen 

78. De opvolger van de Lissabon strategie, namelijk de “EU 2020” strategie is ondertussen 

van start gegaan. De EU 2020-strategie bouwt voort op de Lissabon strategie (zie de 

doelstellingen voor groei en banen, met 18 miljoen nieuwe banen sinds 2000), corrigeert de 

zwakke punten ervan (gebrekkige uitvoering, met grote verschillen tussen de EU-landen qua 

snelheid en grondigheid van de hervormingen) en houdt rekening met de veranderde 

situatie sinds 2000.  Er is momenteel immers dringend nood aan economisch herstel,267 

alsook het belang van de verwezenlijking van de Europese sociale markteconomie van de 21e 

eeuw.268  

De Commissie schoof hierbij drie thema’s als leidraad naar voor: 
 

- Slimme groei: de meerwaarde van kennis als basis van groei; 

- Inclusieve groei: kansen bieden in een samenleving die niemand uitsluit. Personen 
die geen baan kunnen vinden moeten financiële ondersteuning en op maat gemaakte 
hulp krijgen om opnieuw tot de arbeidsmarkt te kunnen toetreden;269 

                                                      
januari 2010, 3- 4, www.vbo.be . België had een achterstand van bijna 30 procent volgens het VBO en 
scoorde het zwakst op de dimensies arbeidsmarkt en “insider-outsider” problematiek. Globaal gezien 
scoorden vooral de Scandinavische landen en Nederland het beste op de initiële Lissabonstrategie. VBO, 
Focus Lissabon: Laatste kans om Europa op de internationale kaart te zetten, 7 januari 2010, 3-4, 
www.vbo.be . 

267
   Mededeling Commissie, Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 

2010, COM(2010)2020 definitief, 5: “Europa staat voor een ommekeer. De crisis heeft jaren van 
economische en sociale vooruitgang tenietgedaan en structurele tekortkomingen van de Europese 
economie blootgelegd. Ondertussen staat de wereld niet stil en worden de langetermijnproblemen –
mondialisering, druk op de hulpbronnen, vergrijzing – steeds nijpender. De EU moet nu haar koers voor de 
toekomst uitzetten.” 

268
    A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Van EEG-Gemeenschappelijke markt naar EU-Interne markt: van droom naar 

daad. Een nieuw regelgevend kader voor de 21
e
 eeuw,” in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne 

markt voor de praktijkjurist, XXXVIIIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2011-2012, Antwerpen, Kluwer, 
2012, 53 en Mededeling Commissie, Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, 3 maart 2010, COM(2010)2020 definitief, 5 met vermelding van de streefcijfers: “De EU moet 
bepalen hoe zij ervoor wil staan in 2020. Daarom stelt de Commissie de volgende centrale EU-streefcijfers 
voor: 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben; 3% van het EU-bbp moet worden 
geïnvesteerd in O&O; de "20/20/20"-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met 
inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan); het 
percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere 
generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben; het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet 
met 20 miljoen zijn gedaald.” 

269
   Deze prioriteit bouwt verder op het derde deel van de Strategie van Lissabon, namelijk het moderniseren 

van het Europees sociaal model en het actieve arbeidsmarktbeleid dat het hiervoor voor ogen heeft. C. 
BARNARD, “EU ‘social’ policy: from employment law to labour market reform,” in P. CRAIG en G. DE 
BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University Press, 2011, 684. 

http://www.vbo.be/
http://www.vbo.be/
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- Duurzame groei: een competitieve en groenere netwerkeconomie creëren. 270 
 

De Commissie stelde ook zeven kerninitiatieven voor als katalysator voor de verschillende 

prioriteiten. Zo moet het industriebeleid in een tijd van mondialisering het 

ondernemingsklimaat verbeteren, meer bepaald voor kmo's en zorgen voor een sterke en 

duurzame industriële basis die de mondiale concurrentie aankan. De “agenda voor nieuwe 

vaardigheden en banen" moet de arbeidsmarkten moderniseren en de mensen meer kansen 

bieden door leven lang leren mogelijk te maken, zodat de participatiegraad toeneemt en 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd, onder meer dankzij 

een grotere arbeidsmobiliteit.271 Ook het Europees platform tegen armoede heeft 

raakpunten met dit onderzoeksthema272. 

2.1.2.2. Het Europees platform tegen armoede & de bevordering van actieve inclusie 

79. Het "Europees platform tegen armoede" moet de sociale en territoriale cohesie 

versterken zodat iedereen kan delen in groei en werkgelegenheid. Personen die met 

armoede en sociale uitsluiting te kampen hebben, moeten een menswaardig bestaan 

kunnen opbouwen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.273  

                                                      
270

  Werkdocument Commissie, Raadpleging over de toekomstige EU 2020-strategie, 24 november 2009, 
COM(2009)647definitief en Mededeling Commissie, Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, 3 maart 2010, COM(2010)2020 definitief. Zie ook E. MARLIER en D. NATALI, Europe 2020: 
towards a more social EU? Brussels, PIE Peter Lang, 2010, 277 p. 

271
   Zie Mededeling Commissie, Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan 

volledige werkgelegenheid, 23 november 2010, COM(2010)682definitief, 21: “Ondernemingen in de 
sociale economie, coöperaties, mutualiteiten en micro-ondernemingen, met inbegrip van werken als 
zelfstandige, kunnen een bron zijn van innovatieve oplossingen voor de behoeften van de samenleving, in 
een participatief proces, dat specifieke kansen op werk biedt voor diegenen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan. In de mededeling van de Commissie over de "Single Market Act" werd al een aantal 
initiatieven en acties aangekondigd die gericht zijn op de ontwikkeling van de sociale economie en sociale 
bedrijven, zoals het initiatief voor sociaal ondernemerschap (Social Business Initiative) of de publieke 
raadpleging over de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende het statuut voor een Europese 
Coöperatieve Vennootschap.” 

272
   Zie ook de andere initiatieven: "Jongeren in beweging" moet de resultaten in het onderwijs verbeteren en 

jongeren gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt bieden; "Een digitale agenda voor Europa" moet de 
aanleg van supersnel internet bespoedigen en burgers en het bedrijfsleven laten profiteren van een 
digitale interne markt; "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" moet helpen economische groei los te 
koppelen van het gebruik van hulpbronnen, de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen, 
het gebruik van hernieuwbare energie op te voeren, de vervoersector te moderniseren en energie-
efficiëntie te bevorderen. 

273
   Mededeling Commissie, Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 

2010, COM(2010)2020 definitief, 5-6. Op EU-niveau zal de Commissie wat dit laatste initiatief betreft: de 
open coördinatiemethode voor sociale uitsluiting en sociale bescherming omvormen tot een platform 
voor coördinatie, beoordeling door vakgenoten en uitwisseling van beproefde methoden, en tot een 
instrument waarmee publieke en particuliere actoren kunnen worden gemotiveerd om sociale uitsluiting 
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De sociale economie wordt hierbij specifiek vermeld en de Commissie ziet haar ontwikkeling 

als: 

“Een instrument ter bevordering van actieve inclusie274, die men moet ondersteunen 

door maatregelen voor te stellen ter verbetering van de wettelijke structuren met 

betrekking tot stichtingen, onderlinge maatschappijen en coöperaties die in een 

Europese context actief zijn; een "initiatief voor sociaal ondernemerschap" voor te 

stellen (wat ondertussen ook gebeurd is) en de toegang tot relevante financiële 

programma's van de EU te vergemakkelijken.”275  

                                                      
te beperken en concrete stappen te nemen, onder meer door gerichte steun uit de structuurfondsen (met 
name het ESF); sociale-innovatieprogramma's opstellen en uitvoeren ten behoeve van de kwetsbaarste 
groepen, met name door achtergestelde gemeenschappen innovatieve kansen te bieden op het gebied 
van onderwijs, opleiding en arbeid. Voorts zal zij discriminatie (bv. van gehandicapten) bestrijden (Zie 
hieromtrent Mededeling Commissie, Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd 
engagement voor een onbelemmerd Europa, 15 november 2010, COM(2010)636 definitief) en met een 
nieuwe agenda voor de integratie van immigranten komen die hun in staat moet stellen hun potentieel 
ten volle te benutten; beoordelen hoe adequaat en houdbaar de socialezekerheids- en pensioenstelsels 
zijn en onderzoeken hoe de toegang tot de gezondheidszorg kan worden verbeterd. Op nationaal niveau 
moeten de lidstaten: de collectieve en individuele verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting bevorderen; maatregelen vaststellen en uitvoeren die aansluiten bij de specifieke 
situatie van risicogroepen (zoals eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma, 
gehandicapten en daklozen); de socialezekerheids- en pensioenstelsels ten volle inzetten om voldoende 
inkomenssteun en toegang tot gezondheidszorg te waarborgen. Mededeling Commissie, Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 2010, COM(2010)2020 definitief, 22. 

274
    Het thema van sociale uitsluiting is voor de EU vanaf de jaren ’70 steeds van toenemend belang geworden. 

Vanaf het Verdrag van Amsterdam bepaalde toenmalig art. 136 EG Verdrag dat de EU en de lidstaten de 
strijd tegen uitsluiting tot doel hebben. Artikel 137 EG Verdrag droeg de EU op om de activiteiten van de 
lidstaten m.b.t. de strijd tegen sociale uitsluiting aan te vullen. Verder was er de Open 
coördinatiemethode (social inclusion process) in 2000, die in 2006 werd geïntegreerd met de andere 
processen m.b.t. pensioenen en gezondheids- en lange termijnzorg (Zie Mededeling Commissie, 
Samenwerken, beter werken - Een nieuw kader voor de open coördinatie van het beleid inzake sociale 
bescherming en integratie in de Europese Unie, 22 december 2005, COM(2005)706 definitief en 
Mededeling Commissie over een aanbeveling van de Commissie inzake de actieve inclusie van personen 
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, 8 oktober 2008, COM (2008) 639 definitief). Tussen 2005 en 2010 
volgde dan de Sociale agenda, (Mededeling Commissie over een sociale agenda, 9 februari 2005, COM 
(2005) 33 definitief) en tussen 2007 en 2013 het PROGRESS programma, een financieel instrument dat de 
ontwikkeling en de coördinatie van het EU-beleid ondersteunt op de volgende vijf gebieden: 
Werkgelegenheid, Sociale integratie en sociale bescherming, Arbeidsvoorwaarden, 
Discriminatiebestrijding en Gendergelijkheid. Sinds 2010 is er het Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting, (Mededeling Commissie, Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: 
een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang, 16 december 2010, COM (2010) 758 definitief, 
zie voor meer info http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=961 . Zie algemeen E. MARLIER, 
A. ATKINSON, B. CANTILLON en B. NOLAN, The EU and social inclusion: Facing the challenges, Bristol, 
Policy press, 2007, 328 p. 

275
   Mededeling Commissie, Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader 

voor sociale en territoriale samenhang, 16 december 2010, COM(2010)758 definitief, 19. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=961
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Dit wordt ook bevestigd door het Sociaal investeringspakket, opvolger van de actieve 

inclusiestrategie, die de sociale economie ziet als een vector voor “de insluiting van 

achtergestelde doelgroepen”.276 

80. De drie onderdelen van actieve inclusie zijn (1) een adequaat minimuminkomen, (2) 

inclusieve arbeidsmarkten en (3) toegang tot kwaliteitsvolle diensten.  

Onder ‘actieve inclusie’ kan begrepen worden een grotere sociale inclusie en participatie op 

de arbeidsmarkt en in de samenleving bewerkstelligen van die personen op werkende 

leeftijd die met armoede en sociale uitsluiting te kampen hebben. Hierbij wordt 

tewerkstelling gezien als het beste middel om armoede en sociale uitsluiting tegen te 

gaan.277 

In 2007 ontwikkelde de Commissie haar aanpak voor actieve inclusie (of ‘integratie’): 

“Volgens deze aanpak moeten mensen enerzijds toereikende inkomenssteun krijgen 

om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, en anderzijds weer aansluiting 

vinden met de arbeidsmarkt door arbeidskansen, beroepsopleiding en betere 

toegang tot sociale diensten. In die zin vormt actieve integratie, die vooral gericht is 

op mensen in de marge van de arbeidsmarkt, een perfecte aanvulling op de 

"flexicurity"-aanpak. Doel is een "actieve welvaartsstaat" te creëren door mensen 

een op maat gesneden traject naar de arbeidsmarkt te verschaffen en mensen die 

niet kunnen werken, in staat te stellen een waardig leven te leiden en zoveel mogelijk 

aan de maatschappij bij te dragen. Actieve integratie draagt dus bij aan de 

Lissabonstrategie en vormt een bouwsteen van de sociale dimensie van de EU-

strategie voor duurzame ontwikkeling.”278 

Wat de band met de arbeidsmarkt betrof, werd o.m. gesteld dat: 

“(…) Om de integratie van kansarmen te bevorderen, kunnen beleidsmaatregelen aan 

de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden genomen. Zo kan bijvoorbeeld de 

sociale economie worden uitgebreid, kunnen nieuwe bronnen van werkgelegenheid 

                                                      
276

   Mededeling Commissie, Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader 
voor sociale en territoriale samenhang, 16 december 2010, COM (2010)758 definitief. 

277
    X., “Een blauwdruk voor het sociale inclusiebeleid in Europa 2020”, BTSZ 2010, 433. 

278
  Mededeling Commissie, De sociale bescherming moderniseren voor meer sociale rechtvaardigheid en 

economische samenhang: werk maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan, 17 oktober 2007, COM(2007) 620 definitief, 2. 
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worden ontwikkeld die beantwoorden aan collectieve behoeften, kunnen werkgevers 

financieel worden gestimuleerd om mensen in dienst te nemen, en kan 

antidiscriminatie- en arbeidswetgeving worden vastgesteld.”279 

In 2008 kwam er vervolgens de aanbeveling van de Europese Commissie over actieve 

inclusie280, weliswaar zonder bindend karakter maar waardoor er nu wel een 

gemeenschappelijk referentiekader is waaraan het nationale armoedebeleid van de lidstaten 

getoetst kan worden. De ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor actieve inclusie 

voor mensen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt is echter nog relatief nieuw, waardoor 

er nog veel ondernomen moet worden om te komen tot een geïntegreerde aanpak van 

bovenstaand genoemde drie pijlers. Ook zijn de principes in de aanbeveling in vele landen 

nog niet ten uitvoer gelegd.281 Een evenwicht verzekeren van de drie pijlers is alvast een 

permanente uitdaging voor iedere overheid; maar vanuit EU-niveau zou aan de aanbeveling 

kracht bijgezet kunnen worden door een gedetailleerd meerjarenprogramma op te 

stellen.282 

In 4, b, ii van de Aanbeveling werd alvast als praktische richtsnoer het volgende 

meegegeven:  

“(…) verlenen van steun aan de sociale economie en de sociale werkplaatsen als een 

vitale bron van instapbanen voor mensen in een achterstandspositie, bevorderen van 

financiële inclusie en microleningen, financiële prikkels voor werkgevers om mensen 

in dienst te nemen en de ontwikkeling van nieuwe banen in de dienstverlening, met 

name op lokaal niveau, en vergroten van het bewustzijn van het belang van 

inclusieve arbeidsmarkten.” 

81. Vier jaar later, blijkt dat hogergenoemde EU 2020-doelstellingen zeker niet zo 

gemakkelijk te bereiken zijn. Werkloosheidspercentages binnen de lidstaten blijven hoog en 

                                                      
279

  Mededeling Commissie, De sociale bescherming moderniseren voor meer sociale rechtvaardigheid en 
economische samenhang: werk maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan, 17 oktober 2007, COM(2007) 620 definitief, 8. Zie ook Mededeling Commissie, Een 
raadpleging over maatregelen op EU-niveau ter bevordering van de actieve inclusie van de mensen die het 
verst van de arbeidsmarkt af staan, 8 februari 2006, COM(2006) 44 definitief. 

280
   Mededeling Commissie, Een aanbeveling inzake de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt 

zijn uitgesloten, 8 oktober 2008, COM (2008) 639 definitief. 
281

    X., “Een blauwdruk voor het sociale inclusiebeleid in Europa 2020”, BTSZ 2010, 433. 
282

   Zie voor een overzicht van de Belgische situatie en hoe concreet getracht wordt om inclusieve 
arbeidsmarkten tot stand te brengen: W. SCHEPERS en I. NICAISE, “Actieve inclusive in de praktijk: 
Evaluatie van de toepassing van de EC-aanbeveling van 2008 in België,” BTSZ 2013, 139. 
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er is nog steeds een sterke toename van personen in armoede.283 Wat de samenwerking met 

de sociale economie betreft, is er ondertussen wel heel wat werk verzet met het social 

business initiative en het EU sociaal ondernemerschapsfonds (zie hoger randnummer 64 

e.v.).284 De sociale economie wordt immers aanzien als een belangrijk instrument voor de 

totstandbrenging van een op een "sociale markteconomie met een groot 

concurrentievermogen" geënte eengemaakte markt:285  

                                                      
283

   “Unemployment has increased sharply in Europe as a result of the crisis, from a rate of 7.1% in 2008 to a 
peak of 10.9% in 2013. Given the time lag between recovery and net job creation, the unemployment rate 
is expected to decline only slowly in the foreseeable future (10.4% in 2015).The situation has become 
more entrenched with time. Long-term unemployment – i.e. the percentage of active population 
unemployed for more than a year – has increased by 2.1 percentage points between 2008 and 2012 (from 
2.6% to 4.7%). This may point to an increase in the level of structural unemployment, which has far-
reaching consequences for the labour force and the growth potential of the economy, and also for the 
political and social fabric of the EU – notably in terms of rising levels of poverty and social exclusion. The 
situation varies very significantly across countries and regions, with unemployment rates ranging from 
5.0% in Austria to 27.6% in Greece in 2013. All age groups are concerned but the situation is particularly 
difficult for persons over 55 and for young people, with youth unemployment rates – the percentage of 
unemployed young people aged 15-24 – reaching 23.3% on average in the EU in 2013, and as much as 
59.2% in Greece and 55.7% in Spain. The increasing share of young people neither in employment nor in 
education or training (NEETS), at 13.2 % in 2012, is another major source of concern.” (…) “The number of 
people at risk of poverty and social exclusion in the EU (comprising people at risk of financial poverty, 
experiencing material deprivation or living in jobless households) increased from 114 million in 2009 to 
124 million in 2012. The EU has thus drifted further away from its target – equivalent to a number of 96.4 
million people by 2020 – and there is no sign of rapid progress to remedy this situation – the number of 
people at risk of poverty might remain close to 100 million by 2020. The situation is particularly 
aggravated in certain Member States and has been driven by increases in severe material deprivation and 
in the share of jobless households. The crisis has demonstrated the need for effective social protection 
systems.” Communication Commission, Taking stock of the EU2020 Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth, 19 maart 2014, COM(2014) 130 final, 8 en 15 (voorlopig nog niet in het Nederlands 
beschikbaar). 

284
   Toch blijven er een aantal obstakels overeind: “The adoption of the Social Investment Package has to a 

large extent shifted the policy focus and communication efforts away from the flagship initiative. The 
flagship initiative also did not fully succeed in creating a coherent and integrated framework for social 
policies and exploiting the synergies between the different actions; it is rather a collection of initiatives 
and the value added of the flagship initiative is not self-evident.” Annexes 1-3 to the Communication of 
the Commission, Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 19 
maart 2014, COM(2014) 130 final, 37. Zie ook de kritiek van NICAISE en SCHEPERS die er op wijzen dat het 
hier wel over een mijlpaal gaat, maar dat de EU zelf hiervoor slechts over een beperkt budget beschikt, 
waardoor zij het pakket niet alleen kan financieren. De lidstaten zullen dus zelf overtuigd moeten zijn van 
het belang. Aan andere voorwaarden moet ook voldaan worden indien het pakket echt effect wil hebben, 
waaronder een solide raamwerk van sociale minimumstandaarden om zo volgens de auteurs sociale 
dumping tegen te gaan. I. NICAISE en W. SCHEPERS, “Social investment: The new paradigm of EU social 
policy?” BTSZ 2013, 212 en 221. 

285
  Zie Mededeling Commissie, Naar een Single market act. Voor een sociale markteconomie met een groot 

concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen, 27 
oktober 2010, COM(2010)608 def, voorstel nr. 36 en 37, 30-31: “In de eerste plaats moeten via het 
"Initiatief voor Sociaal Ondernemerschap" in de lidstaten beschikbare reserves aan talenten en financiële 
middelen worden aangeboord door professionele managers en financiers samen te brengen met 
ondernemers die innoverende sociale en groeibevorderende projecten opzetten. In het kader van het 
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“(…) Zonder daarom noodzakelijkerwijze van enig winststreven af te zien, hebben 

deze projecten, die het werk zijn van één persoon of van een groep personen, 

creatieve oplossingen aangereikt voor belangrijke sociaaleconomische problemen die 

vaak door een uitsluitingssituatie (toegang tot producten van de 

voedingsmiddelenindustrie, toegang tot huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, 

toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot bankdiensten, diensten die een betere 

integratie van gehandicapten mogelijk maken enz.) en door de vergrijzing werden 

veroorzaakt. De innovatie die door deze nieuwe modellen wordt teweeggebracht, 

genereert economische groei en heeft een gunstig effect voor alle betrokken partijen 

(ondernemers, loontrekkenden, consumenten, beleggers/investeerders en andere 

financiële partners enz.).”286 

2.2. Het Europees sociaal model 

82. De vraag blijft of dit alles zal volstaan om de gewenste modernisering287 van het 

zogenaamde “Europees sociaal model”288 op gang te brengen in alle EU lidstaten. 289  

                                                      
tweede werkterrein, dat op de rechtsvormen betrekking heeft, zullen initiatieven worden genomen ter 
verbetering van het juridisch kader voor de structurering van een deel van de activiteiten van de sociale 
economie. Op het derde en laatste werkterrein, namelijk dat van de corporate governance en de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen, zal een initiatief worden genomen om een nieuwe invulling te 
geven aan de rol van de onderneming in de hedendaagse economie.” 

286
  Mededeling Commissie, Naar een Single market act. Voor een sociale markteconomie met een groot 

concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen, 27 
oktober 2010, COM(2010)608 def, 31. De beleidshefbomen die vermeld worden zijn (1) de organisatie van 
overheidsopdrachten en van particuliere bestellingen (het aankoopbeleid in de particuliere sector en de 
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen), (2) het bieden van een betere toegang tot financiering 
(van banken of op financiële markten, met name via de activering van slapende spaargelden), (3) de 
invoering van een nieuwe regeling voor beleggingsfondsen ter bevordering en verbetering van de 
liquiditeit van beleggingen in zeer innoverende projecten op sociaal, economisch en technologisch gebied 
voor de financiële sector en de consumenten van financiële producten, (4) het inzetten van ad-hoc 
communicatiemiddelen. 

287
    BARNARD noemt het Europees sociaal model alvast een “lopside triangle”, “with the (dominant) EU 

economic freedoms at one point, national social rights at a second point and a rather rudimentary EU 
social policy at the third.” Volgens haar staat het Europees sociaal model onder druk en dit om 
verschillende redenen. Het model zou te rigide zijn (het kan zich niet aanpassen aan de veranderende aard 
van productie), zou de Eurozone crisis nationale arbeidsrechtsystemen kwetsbaar hebben gemaakt en het 
Hof van Justitie dat traditioneel werd aanzien als de beschermer van de ontwikkeling van het EU sociaal 
beleid, lijkt door de Viking en Laval arresten een andere weg te zijn ingeslaan (zie verder). C. BARNARD, 
Free movement and labour rights: Squaring the circle? University of Cambridge, Law faculty, Legal studies 
research paper series no. 23/2013, 2.  

288
    Het project om een “Europees sociaal model” te construeren werd geformuleerd in de late jaren ’80 door 

de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Delors. Zijn idee was dat de interne markt moest 
vervolledigd worden opdat Europa opnieuw de concurrentie zou kunnen aangaan met de VS en Japan. 
Toenemende Europese economische integratie zou leiden tot een toenemende druk op individuele 
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Het Europese Parlement beschreef dit model als volgt: 

“Het Europees sociaal model is in de allereerste plaats een kwestie van waarden. Welk 

Europees sociaal stelsel we ook bekijken, altijd zijn de gemeenschappelijke waarden van 

gelijkheid, non-discriminatie, solidariteit en herverdeling fundamenteel, met algemene, 

gratis of goedkope toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en een breed scala aan andere 

openbare diensten als een recht voor alle burgers en als essentiële voorwaarde om de 

grondslag voor een succesvolle moderne economie en eerlijke samenleving te leggen. Het is 

juist op dit vlak dat ons Europees model zich van andere modellen, zoals het Amerikaanse290, 

onderscheidt”.291 

                                                      
welvaartsstaten en zou eventueel leiden tot sociale dumping; maar ook de nood genereren voor 
Europeese sociale integratie. De visie was dus om een georganiseerde Europese ruimte te creëren waarin 
het proces van sociale integratie en een Europees sociaal model tevoorschijn zou komen en tegengewicht 
zou bieden aan de vervollediging van de interne markt. Deze visie van het creëren van een Europese 
ruimte van gemeenschappelijke sociale rechten werd echter verlaten en de Lissabon strategie bouwde 
verder op gedeelde Europese waarden, die nationale diversiteit en soevereiniteit zouden respecteren. Het 
investeren in mensen en een actieve en dynamische welvaartsstaat ontwikkelen zouden ervoor zorgen dat 
Europa een kenniseconomie wordt die werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede kan aanpakken. K. 
PAULSEN HANSEN en P. TRIANTAFILLOU, “The Lisbon strategy and the alignment of economic and social 
concerns,” JESP 2011, 200-201; Europese Raad van Lissabon, Conclusies van het voorzitterschap, 23-24 
maart 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm; J. DELORS, “Europe: embarking on a 
new course”, Contemporary European affairs 1, 1989, 15-28; J. DELORS, “Nourrir le dialogue social,” in X., 
Le nouveau concert Européen, Paris, Odile Jacob, 71-81 en G. ROSS, Jacques Delors and European 
integration, Cambridge, Polity Press, 1995, 326 p.; G. ROSS, “The Delors’ era and social policy,” in S. 
LIEBFRIED en P. PIERSON, European social policy: Between fragmentation and integration, Brookings, 
1995, 360. 

289
  Hoewel er discussie bestaat over het al dan niet bestaan van een zogenaamde “Europees sociaal model”, 

verbindt de Commissie alvast de diensten van algemeen belang met het “Europees sociaal model” en het 
“Europees maatschappijmodel”. Dit laatste begrip zou het begrip “Europees sociaal model” bevatten en 

werd voor het eerst gebruikt door de Commissie in 1994 (Europese Commissie, A way forward for the 

Union: A White paper, 27 July 1994, COM(94)333). Dit concept moet ook gezien worden in het licht van 
het begrip “sociale markteconomie” dat men terugvindt in hoger vermeld artikel 3 lid 3 VEU. U. 
NEERGAARD, “Services of general economic interest: the nature of the beast,” in M. KRAJEWSKI, U. 
NEERGAARD en J. VAN DER GRONDEN, The changing legal framework for services of general interest in 
Europe, TMC Asser, Den Haag, 2009, 47. 

290
    Zie hierover onder meer J. ALBER en N. GILBERT, United in diversity? Comparing social models in Europe 

and America, Oxford, University press, 2009, 464 p. en B. CANTILLON en N. VAN MECHELEN, “Between 
dream and reality…on anti-poverty policy, minimum income protection and the European social model,” in 
B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: 
Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 185: “Although the European and the 
US social models have undeniably converged in recent decades, particularly with Europe’s stronger focus 
on stimulating transitions from social assistance to work, there continue to be fundamental differences.” 

291
    Europees Parlement, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, Verslag over een Europees sociaal 

model voor de toekomst, 13 juli 2006, 2005/2248(INI). Zie ook Mededeling Commissie, Tewerkstelling en 
sociaal beleid: een raamwerk voor het investeren in kwaliteit, 20 juni 2001, COM(2001)313 definitief, 5 en 
Europese Commissie, Witboek Europees sociaal beleid – Toekomstige opties voor de Unie, 27 juli 1994, 
COM(94) 333 definitief, 3. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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Het Europees sociaal model komt volgens het Europees parlement ook concreet 

tevoorschijn in het VWEU292 dankzij het Verdrag van Lissabon, onder andere in de artikelen 8 

VWEU (de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen),  9 VWEU (de Unie houdt 

rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van 

sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de 

menselijke gezondheid),  10 VWEU (bestrijding van iedere discriminatie op grond van 

geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

gerichtheid), 152 VWEU (de Unie erkent en bevordert de rol van de sociale partners op het 

niveau van de Unie), 154-155 VWEU (de juridische grondslag voor de Europese sociale 

dialoog) en 145-150 VWEU (OCM voor de Europese tewerkstellingsstrategie). Verder bevat 

het EU Charter (art. 6 VEU) de fundamentele rechten van onder andere vereniging, 

informatie en consultatie en collectief overleg en actie. Er wordt ook het fundament gelegd 

voor de rol van de sociale partners in het EU sociaal beleid, onderschrijft legitimiteit aan 

collectieve actie en overleg en aan informatie en consultatie op het niveau van de 

onderneming. Het Europees arbeidsrecht heeft tot slot ook een algemeen raamwerk 

uitgetekend om informatie en consultatierechten in de lidstaten te verbeteren293 en in 

transnationale ondernemingen met Europese ondernemingsraden.294 

2.3. De ontwikkeling van sociaal beleidsbevoegdheden 

2.3.1. Een stand van zaken in vogelvlucht 

83. Het sociaal beleid (meer bepaald sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs en 

zorgvoorzieningen) is binnen de lidstaten van de Europese Unie sterk ontwikkeld en 

weerspiegelt het groot belang dat aan sociale samenhang wordt gehecht.  

                                                      
292

   Zie echter ook artikelen 2 en 3 VEU, die de waarden solidariteit en gelijkheid benadrukken. M. POIARES 
MADURO, “Europe’s social self: “The sickness unto death,” in J. SHAW, Social law and policy in an evolving 
European Union, Oxford, Hart, 2000, 342. 

293
    Zie Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2002/14 van 11 maart 2002 tot vaststelling van een 

algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese 
Gemeenschap, Pb.L. 23 maart 2002, afl. 80, 29. 

294
 Zie Richtlijn Raad nr. 94/45/EG van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese 

ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire 
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, Pb.L. 30 september 1994, afl. 254, 64 en 
Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2009/38 van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of  concerns met een communautaire 
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, Pb.L. 16 mei 2009, afl. 122, 28. 
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Academici onderscheiden vier verschillende modellen (namelijk Scandinavisch, 

Angelsaksisch, continentaal, mediterraans) die verschillende (wat betreft het 

beschermingsniveau en ruimte voor individuele initiatieven), maar ook gemeenschappelijke 

kenmerken hebben. Alle 28 lidstaten delen dezelfde waarden en dezelfde doelstelling om 

economische prestaties, concurrentievermogen en sociale rechtvaardigheid te combineren. 

Ze gebruiken verschillende instrumenten om dezelfde doelen te bereiken. Deze nationale 

modellen zijn het resultaat van jarenlange, complexe historische processen.295 

In de lidstaten hebben alle nationale sociale zekerheidssystemen een eigen geschiedenis en 

zijn bijgevolg verbonden aan de concrete politieke, economische en juridische context van 

het betrokken land.296 De vrees bestaat dan ook dat, hoe meer economische competitie er is 

tussen lidstaten in Europa, hoe meer druk er zal worden gelegd op het sociaal beleid van die 

landen die de meest ontwikkelde sociale systemen hebben. In het slechtste geval zou dit 

volgens bepaalde rechtsleer (en is dit volgens hen de vrees van de meeste “oudere” 

lidstaten die meer ontwikkelde sociale systemen zouden kennen) kunnen leiden tot een 

“race to the bottom”, met een daling in loon en tewerkstellingsvoorwaarden, waardoor 

minimale normen de Europese regel zouden kunnen worden.297 Dit heeft ook geleid tot een 

                                                      
295

  Europees Parlement, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, Verslag over een Europees sociaal 
model voor de toekomst, 13 juli 2006, 2005/2248(INI): “Het is belangrijk om, ondanks de mislukkingen en 
de nood aan hervorming, het succes van het Europees sociaal model te benadrukken. Het heeft 
wereldwijd de reputatie een hoge levenskwaliteit te bieden. Het EU-model wordt door andere landen, 
regio’s (Midden-Oosten) en organisaties (Mercosur, Asean) als voorbeeld van succes gezien (…). Door de 
demografische veranderingen (vergrijzing, dalende geboortecijfers, hogere levensverwachting), de 
technologische vooruitgang, de globalisering, de opkomst van nieuwe industriële economieën en de 
daaruit voortvloeiende druk op de overheidsuitgaven moeten de sociale stelsels dringend worden 
hervormd ten einde in onze economie een productieve rol te kunnen spelen.” 

296
   L. DELSEN, N. VAN GESTEL en J. VAN VUGT, “European integration: current problems and future 

scenarios,” in J.P.A. VAN VUGT en J.M. PEET, Social security and solidarity in the EU - Facts, evaluations 
and perspectives, Heidelberg, Physica-Verlag, 2000, 231. 

297
  De lidstaten die deel uitmaken van de eurozone kunnen niet meer monetair manipuleren in tijden van 

crisis of problemen. Na de invoering van de euro kunnen ze enkel nog loon- en prijsniveaus manipuleren 
om te kunnen concurreren of reageren op externe schokken. Een manier om verschillen tussen de 
lidstaten te minimaliseren zonder een systematische harmonisatie door te voeren zou het volgende 
inhouden: Vanuit juridisch standpunt: het neerleggen van de basis sociale rechten van het Europees 
sociaal handvest van 1989 in nationaal recht, het harmoniseren van bepaalde aspecten van nationale 
arbeidsrechtregelgeving en het promoten van regelgeving over gezondheid en veiligheid op het werk. 
Vanuit economisch standpunt: het uitbreiden van het ESF en de Europese regionale beleidsprogramma’s 
die gericht zijn op het verbeteren van de woon- en werkvoorwaarden in onderontwikkelde regio’s in de 
Unie. L. DELSEN, N. VAN GESTEL en J. VAN VUGT, “European integration: current problems and future 
scenarios,” in J.P.A. VAN VUGT en J.M. PEET, Social security and solidarity in the EU- Facts, evaluations and 
perspectives, Heidelberg, Physica-Verlag, 2000, 232-234. Er is echter weinig empirisch bewijs om te 
bewijzen of de kwestie rond ‘sociale dumping’ een mythe is of een realiteit. Zie C. BARNARD, “Social 
dumping revisited: lessons from Delaware,” ELR 2000, 57. Zie ook Europese Commissie, De uitbreiding van 
de EU, 20 mythes en feiten over de uitbreiding, Brussel, 2006. 
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zekere politieke spanning en een bepaalde “disaffectatie” ten aanzien van de EU binnen 

bepaalde lidstaten.298 

84. De sleutel tot het verhaal is dat de sociale dimensie van de EU tot nader order nog 

grotendeels op de nationale welvaartsstelsels berust, wat ook door de lidstaten zelf gewild 

is.299 Deze stelsels zijn traditioneel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel, waarbij 

enerzijds een vorm van lidmaatschap wordt vereist om aanspraak te kunnen maken op 

sociale voordelen en anderzijds enkel de sociale voordelen verstrekt en verkregen op het 

eigen territorium, worden gedekt.300  

De EU heeft dus beperkte bevoegdheden op dit terrein. Bepaalde rechtsleer wijst er dan ook 

op dat de EU net (meer) bevoegdheden zou moeten krijgen om tot een “Europese Sociale 

Unie” te komen, aangezien elke EU actie een juridische grondslag in de verdragen vereist.301 

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de huidige economische maatregelen door de EU genomen, 

geen (onrechtstreekse) impact kunnen hebben op het sociaal beleid van de lidstaten.302  

                                                      
298

    P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University Press, 2014, 450. 
299

   WATSON verwoordt het als volgt: “Until some fifteen years ago the Union institutions lacked any real 
competence to regulate policy in these areas by way of measures which were either legally binding on the 
Member State or at least politically compelling. A persistent division of opinion between the Member 
States as to what the Union’s role in these areas should be has resulted in policy evolving in a piecemeal 
and rather incoherent fashion dependent more on prevailing political will of the Member States rather 
than in pursuit of agreed Union objectives.” P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University 
Press, 2014, 35. 

300
  De niet exporteerbaarheid van sociale rechten berust hoofdzakelijk op de idee dat een staat enkel binnen 

zijn grenzen voldoende controle kan behouden op de complexe mechaniek van het welvaartsstelsel. K. 
LENAERTS en T. HEREMANS, “Contouren van een Europese sociale unie in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie,” in X., Sociale zekerheden in vraagvorm. Liber amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, 229-230. Zie echter ook de gedeeltelijke nuancering hierop aangebracht door de 
rechtspraak van het Hof en zie bijvoorbeeld concreet in de context van de patiëntenrichtlijn waarbij 
patiënten die wettelijk in een EU-lidstaat wonen medische zorg kunnen zoeken in een andere lidstaat op 
kosten van de nationale systemen. De nationaliteit is ook geen wettelijke reden om de toegang tot sociale 
voordelen af te blokken: er moet immers een gelijke behandeling zijn voor alle wettelijke inwoners. M. 
FERRERA, “Mapping the components of Social EU,” in E. MARLIER en D. NATALI, Europe 2020: Towards a 
more social EU?  Brussel, PIE Peter Lang, 2010, 51. 

301
   Art. 4, 1 en 5, 2 VEU. C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social Union. Achievements and 

possibilities under the current EU constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 5. De 
auteurs doen voorstellen over domeinen waar er voordeel zou kunnen worden verkregen door meer EU-
optreden wegens de transnationale dimensie en waar actie verbonden is met het Europees Semester: op 
het vlak van tewerkstelling, pensioenen en sociale uitsluiting; bescherming van migrerende werknemers 
en privatisering van publieke diensten. Wat het eerste luik betreft, wijzen de auteurs er op dat creatieve 
oplossingen steeds mogelijk zijn en dat het dus een optie moet zijn om minimumstandaarden op EU-
niveau te combineren met een diepere vorm van coördinatie tussen de lidstaten buiten, maar 
complementair aan het strikte Unie raamwerk. Zie p. 26-35. 

302
   BARNARD en DE BAERE verwijzen naar het fenomeen van deregulering van nationale arbeidsstandaarden. 

Zo zijn belangrijke hervormingen van het arbeidsrecht noodzakelijk als voorwaarde om financiële hulp te 
ontvangen van de EU en het IMF. Ook het Euro plus pact en het “zes pact” focussen voornamelijk op de 
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Andere rechtsleer is van mening dat hoewel er duidelijke Europese sociale visies en 

doelstellingen bestaan (zie artikel 153 VWEU), het Europees sociaal model eigenlijk niet 

bestaat of alvast zeer zwak is aangezien de EU ten eerste de bevoegdheden niet gekregen 

heeft om bindende maatregelen te nemen op het vlak van bepaalde kernzaken,303 en er ten 

tweede geen politieke wil is om de EU sociale bevoegdheden uit te breiden.304   

85. In elk geval is er wat betreft het sociaal beleid in de EU een grote invloed van het 

“Derde weg”305 denken, waarbij er door de Commissie ingezet wordt op de noties “kansen”, 

“toegang” en “solidariteit.”306 Toegang krijgen tot de noodzakelijke opleiding, training en 

gezondheidszorg zorgt ervoor dat individuen voordeel kunnen halen uit de opportuniteiten 

die op de markt voor hen beschikbaar zijn. De markt betekent hier de tewerkstellingsmarkt, 

omdat de voornaamste oorzaak van sociale uitsluiting werkloosheid is volgens de derde weg 

                                                      
nood aan meer toezicht op het economisch beleid van de lidstaten opdat schulden niet buiten proportie 
zouden geraken, maar ook dit heeft een (on)rechtstreeks effect op het arbeidsrecht en het sociaal beleid. 
C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social Union. Achievements and possibilities under the 
current EU constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 24. 

303
  BLANPAIN wijst erop dat sociale kernaspecten zoals beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht 

of het recht tot uitsluiting, uitgesloten zijn van de EU bevoegdheid. Voor andere belangrijke zaken is 
unanimiteit van de Raad nodig (zie bijvoorbeeld de sociale zekerheid, sociale bescherming van 
werknemers, arbeidsveiligheid, vertegenwoordiging en collectieve verdediging van belangen). R. 
BLANPAIN, “The European social model (ESM): Myth or reality?” ELLJ 2011, 2, vol. 2, 146-148. JACOBS 
vraagt zich af waarom deze rechten uitgezonderd zijn, aangezien het hier gaat om de hoekstenen van het 
arbeidsrecht. Ook vindt hij het principe van subsidiariteit een groot obstakel voor Europese sociale 
wetgeving omdat het principe vaag en onduidelijk is. In de hervormde verdragen werd het belang van 
subsidiariteit versterkt en behelst het nu een prominente plaats in de nieuwe Verdragen (zie artikel 5(3) 
VEU). Regionale en lokale dimensies werden ook opgenomen in de definitie om aan de noden van 
regionale autoriteiten in bepaalde lidstaten (waaronder België) te kunnen voldoen. A. JACOBS, “Labour 
law, social security law and social policy after the entering into force of the treaty of Lisbon,” ELLJ 2011, 
122. 

304
  R. BLANPAIN, “The European social model (ESM): Myth or reality?” ELLJ 2011, 2, vol. 2, 146-148.  

305
   A. GIDDENS, The third way: The renewal of social democracy, Cambridge, Polity, 1998, 176 p; A. GIDDENS, 

The third way and its critics, Cambridge, Polity, 2000, 200 p.; H. COLLINS, “Is there a third way in labour 
law?” in J. CONAGHAN, R. FISCHEL en K. KLARE, Labour law in an era of globalization: Transformative 
practices and possibilities, Oxford, University press, 2002, 578 p.; T. BLAIR, The courage of our convictions, 
Fabian society, 2002, 40 p.; S. FREDMAN, “The ideology of new labour,” in C. BARNARD, S. DEAKIN en G. 
MORRIS, The future of labour law: Liber amicorum Sir Bob Hepple QC, Hart, 2004, 459.  Zie voor een 
bespreking: P. PLOSCAR, The principle of solidarity in EU Internal market law, Proefschrift Universiteit 
Antwerpen, Faculteit rechten, 2013, 21 en C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment law to 
labour market reform,” in P. CRAIG en G. DE BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University Press, 
2011, 681-682. 

306
   Mededeling Commissie, Kansen, toegang en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van 

de 21
e
 eeuw, 20 november 2011, COM(2007)726 en Mededeling Commissie, Vernieuwde sociale agenda: 

kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21
e
 eeuw, 2 juli 2008, COM(2008)412. 
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redenering. De staat moet wel, in één of andere vorm, voorzien in een veiligheidsnet voor 

diegenen die geen voordeel kunnen halen uit de opportuniteiten die beschikbaar zijn.307 

2.3.2. Evolutie van het EEG-Verdrag tot het Verdrag van Nice 

86. Er kan op dit moment dus niet worden gesproken over een coherent, ééngemaakt308 

Europees sociaal beleid.309 Immers, de verdragsgevers gingen van meet af aan ervan uit dat 

de Europese Gemeenschap zich slechts met de sociale politiek zou bezighouden voor zover 

de instelling en het functioneren van de gemeenschappelijke markt dat zou vereisen. De 

verzorgingsstaat werd toen geconcipieerd als rechtstreeks verbonden met de creatie van 

een gemeenschappelijke markt. In de ogen van de verdragsgevers was de sociale politiek 

niet van secundair belang, maar de bereidheid van de lidstaten om enige communautaire 

bemoeienis op dit terrein te aanvaarden was (en is) zeer gering.310 Het toenmalig 

communautair sociaal beleid had dus vooral een indirect karakter: het doel was 

concurrentievervorming te voorkomen tussen de lidstaten als gevolg van te grote verschillen 

in de niveaus van sociale bescherming. Er werd bijgevolg gedacht dat een interveniërend 

sociaal beleid vanwege de Europese Gemeenschappen contraproductief zou zijn, wat leidde 

tot een globale “laissez-faire” aanpak.311 

                                                      
307

   C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment law to labour market reform,” in P. CRAIG en G. DE 
BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University Press, 2011, 682-683. 

308
  Dat de Unie op dit terrein niet in geslaagd is om een coherent sociaal beleid te formuleren, is te wijten aan 

zeer uiteenlopende visies op dit beleid, de zogenaamde liberale Angelsaksische opvatting vs. de 
continentale visie. Het heeft ook te maken met de grote verschillen in beleidstradities: enerzijds de 
lidstaten waar het beleid in belangrijke mate vorm wordt gegeven door de sociale partners en anderzijds 
de lidstaten waar het “étatisme” een grote rol speelt. P.J. SLOT, “De verhouding interne markt - sociale 
markt economie: Heeft de interne markt de welvaartsstaat om zeep gebracht?” in J. MEEUSEN en G. 
STRAETMANS, Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartsstaat? Antwerpen, Intersentia, 
2007, 32. 

309
  Zie verder over Europese aspecten van sociaal beleid: J. KENNER, EU Employment law: from Rome to 

Amsterdam and beyond, Oxford, Hart, 2003, 593 p.; B. BERCUSSON, European labour law, Cambridge, 
University press, 2009, 757 p; C. BARNARD, EC employment law, Oxford, University press, 2006, 936 p; G. 
DE BURCA, EU law and the welfare state: in search of solidarity, Oxford, University press, 2005, 250 p.; K. 
LENAERTS en P. FOUBERT, “De plaats van de sociale politiek in het Europees Gemeenschapsrecht”, in 
Liber amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, 15-36; C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: 
From employment law to labour market reform,” in P. CRAIG en G. DE BURCA, The evolution of EU law, 
Oxford, University Press, 2011, 641-686. 

310
  R. BARENTS en L. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, Kluwer, 2003, 440. 

311
  J. SHAW, “Introduction,” in J. SHAW, Social law and policy in an evolving European Union, Oxford, Hart, 

2000, 6. 
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Het oorspronkelijk EEG verdrag bevatte aldus bijna geen bevoegdheden op het terrein van 

sociaal beleid,312 behalve dan de artikelen 117-119 EEG met betrekking tot enkele 

elementen van sociaal beleid, waaronder het beginsel van gelijke beloning van mannelijke 

en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid313, verdragsbepalingen met 

betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en de toewijzing van een speciale status aan 

diensten voorzien door publieke voorzieningen (Diensten van algemeen economisch belang 

of DAEB) in het toenmalig artikel 90 EEG.314 

87. Vanaf de jaren ’70 veranderde dit, voornamelijk door economische redenen omdat 

lidstaten met hogere sociale standaarden vreesden dat zij een competitief nadeel zouden 

ondervinden.315 Veranderingen in de leeftijdsstructuur, arbeidsmarktparticipatie en 

genderopvattingen zorgden midden jaren ’90 onder andere ervoor dat bestaande 

financieringssystemen van de verzorgingsstaat in twijfel werden getrokken. Dit alles leidde 

tot een nieuwe beoordeling van de rol van de EU op het vlak van sociale bescherming.316  

De grootste vernieuwing van het Verdrag van Maastricht lag in het "Protocol betreffende de 

sociale politiek" (Sociaal Protocol), geldend voor de toenmalige twaalf lidstaten, met 

daaraan gehecht een "Overeenkomst betreffende de sociale politiek gesloten tussen de 

Lidstaten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Brittannië en Noord-Ierland". Door deze compromisformule kon het Verenigd 

                                                      
312

  Het Verdrag van Rome trad op 1 januari 1958 in werking en benadrukte als Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap geheel logisch, het economisch karakter van de Gemeenschap. In 
1956 werd door de IAO een groep van onafhankelijke experts aangeduid onder leiding van professor Ohlin 
om de sociale aspecten van Europese economische samenwerking te bestuderen en om erover te 
rapporteren. Een moeilijke kwestie bleek welk effect de interne markt zou teweegbrengen en dat ze 
eventueel een onevenwicht zou creëren. Vooral Frankrijk was bezorgd dat zij een economisch nadeel zou 
ondergaan aangezien haar sociale en tewerkstellingsstandaarden hoger waren dan in andere landen. De 
vraag luidde dan ook of er een niveau aan harmonisatie van sociale voorwaarden en beleid moest zijn om 
een eerlijke en effectieve mededinging tot stand te kunnen brengen: “The Ohlin Report foresaw a ‘gradual 
coalescence’ of standards, but did not see harmonization of standards as necessary to the functioning of 
the common market, taking the view that such harmonization would ensue from its operation. (…) The 
approach of the founder Member States was that of laissez faire coupled with a view that social policy was 
essentially a matter for national regulation.” P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University 
Press, 2014, 38 en ILO, “Social aspects of European economic cooperation”, ILR 1956, 99-123. 

313
    Nu artikel 157 VWEU. D. EDWARD & R. LANE, EU law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 859. 

314
  P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Oxford, University Press, 2010, 289-290. 

315
    Dit leidde tot de invoering van artikel 118a EEG, nu artikel 153 VWEU, nu de voornaamste juridische 

grondslag voor sociaal beleid (meer bepaald met betrekking tot gezondheid en veiligheid), dat stemmen 
met een gekwalificeerde meerderheid in de raad toeliet. C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a 
European social union. Achievements and possibilities under the current EU Constitutional framework, 
KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 8. 

316
  E. MOSSIALOS en M. MCKEE, EU law and the social character of health care, Brussels, PIE-Peter Lang, 

2002, 38. 
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Koninkrijk ermee instemmen het sociale "acquis communautaire" ter zake te bevestigen en 

werden de andere 11 lidstaten gemachtigd een eigen sociaal beleid uit te bouwen.317 Het 

belang van de overeenkomst lag in het verbreden van de Unie’s bevoegdheid op vlak van 

sociaal beleid en het uitbreiden van domeinen waarin maatregelen met een gekwalificeerde 

meerderheid genomen konden worden, de grotere rol voor de sociale partners en het 

invoeren van meer substantiële sociale beleidsbepalingen om het evenwicht tussen het 

economische en het sociale te verzoenen binnen de EU (zie bijvoorbeeld wat nu artikel 20 

VWEU is betreffende burgerschap van de Unie).318  

De “EEG” veranderde in de “EG”319 en in het EG verdrag werden titels ingevoerd over 

gezondheidszorg, onderwijs- en cultuurbeleid.320 Verder onderzocht de Commissie welke 

richting het sociaal beleid zou kunnen nemen, gezien de veranderende economische en 

industriële trends, waaronder de hoge werkloosheid. Er kwam een witboek betreffende 

groei, competitiviteit en tewerkstelling en een groenboek betreffende Europees sociaal 

beleid, (erna gevolgd door een witboek)321, waarbij de nadruk werd gelegd op sociale 

doelstellingen, zoals de promotie van een hoog niveau aan werkgelegenheid en de 

bestrijding van sociale uitsluiting, waarbij er afstand werd gedaan van de harmonisatie van 

sociale rechten en gestreefd naar een grotere afhankelijkheid van convergentie, 

technocratische steun en soft law.322  

88. Het Verdrag van Amsterdam introduceerde een expliciete rechtsgrond voor EU-sociaal 

beleid, nu terug te vinden in Titel X, meer bepaald de artikelen 151-161 VWEU.323 Het 

oplossen van werkloosheid en het verbeteren van sociale bescherming werden door het 

                                                      
317

    L. HOET, “Het sociaal protocol bij het Verdrag van Maastricht,” Jur. Falc. 1995-1996, nr. 2, 233. Zie ook B. 
TOWERS, “Two speed ahead: Social Europe and the UK after Maastricht,” IRJ 1992, 83. 

318
    C. BARNARD, EU employment law, Oxford, University press, 2012, 15-18. 

319
  U. NEERGAARD, “Services of general (economic) interest: what aims and values count?” in U. NEERGAARD, 

R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating welfare functions in EU law, from Rome to Lisbon, Kopenhagen, 
Djof Publishing, 2009, 199. 

320
  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare integration through EU law: The overall picture in the light of 

the Lisbon treaty,” EUI law, 2008/34, 67-68.  
321

  Commissie, Groenboek Europees sociaal beleid, opties voor de Unie, 17 november 1993, COM(93) 551 
definitief; Commissie, Witboek Europees sociaal beleid – Toekomstige opties voor de Unie, 27 juli 1994, 
COM(94) 333 definitief. 

322
    C. BARNARD, EC employment law, Oxford, University press, 2012, 19. 

323
  J.M. CLOSE, “Behoud van een sociaal Europa door een versterking van het sociaal model op nationaal vlak: 

het Belgische voorbeeld,” BTSZ 2006, 572. Zie ook P. WATSON, EU social and employment law, Oxford, 
University Press, 2014, 46. 
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verdrag verheven tot doelstellingen die even belangrijk zijn als de economische 

doelstellingen van de EU.324  

Het Verdrag nam ook een nieuw hoofdstuk aan over tewerkstelling.325 Zo bepaalt artikel 145 

VWEU dat de lidstaten en de Unie streven naar de ontwikkeling van een gecoördineerde 

strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder de bevordering van de scholing, de 

opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers en arbeidsmarkten die reageren 

op economische veranderingen teneinde de doelstellingen van artikel 3 VEU te bereiken 

(volledige werkgelegenheid, sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden en sociale 

rechtvaardigheid en bescherming bevorderen). Richtsnoer 10 voor het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, meer bepaald sociale integratie bevorderen en 

armoede bestrijden, wijst er op dat “de lidstaten ten behoeve van de meest kwetsbaren de 

sociale economie en sociale innovatie actief moeten bevorderen”.326 

89. Het Verdrag van Nice breidde de Unie bevoegdheid in het sociaal domein verder uit 

met de mogelijkheid om actie te ondernemen teneinde sociale uitsluiting aan te vechten en 

de sociale beschermingssystemen te moderniseren. Het “Social Protection Committee” werd 

in het leven geroepen dankzij artikel 144 EG Verdrag en werd belast met drie taken: de 

sociale situatie en de ontwikkeling van het sociaal beschermingsbeleid in de lidstaten en de 

Unie monitoren, de uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen promoten 

en rapporten en ander werk voorbereiden op vraag van de Raad of de Commissie of op 

eigen initiatief.327 Verder werd ook het Charter van fundamentele rechten aangenomen.328 

                                                      
324

  K. LENAERTS en P. FOUBERT, “De plaats van de sociale politiek in het Europees gemeenschapsrecht,” in X., 
Liber amicorum professor dr. R. Blanpain, Brugge, die Keure, 1999, 18. 

325
   Dit gebeurde voornamelijk onder druk van Frankrijk en de Scandinavische landen. Dit betekende ook een 

erkenning door de Eurozone lidstaten van de toenemende verbondenheid tussen het EU economisch 
beleid en het nationaal sociaal beleid. Eens dat landen immers een gemeenschappelijke munt aannemen 
en toetreden tot een eengemaakte markt, dan wordt het sociaal beleid van één lidstaat relevant voor de 
andere lidstaten. Tevens moest er een nieuw beleidsinstrument in het leven worden geroepen die 
jobcreatie zou stimuleren, zonder het nationale sociale, tewerkstellings- en economisch beleid te 
bedreigen. C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment law to labour market reform,” in P. CRAIG 
en G. DE BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University press, 2011, 656; D. TRUBEK en L. TRUBEK, 
“Hard and soft law in the construction of social Europe: the role of the open method of coordination,” ELJ 
2005, 345; X., “The new paradigm for social policy: a virtuous circle,” CMLR 2001, 1125. Zie voor meer over 
het EU-tewerkstellingsluik: D. ASHIAGBOR, The European employment strategy, Oxford, University Press, 
2006, 380 p. 

326
   Besluit van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 

van de lidstaten, Pb.L. 24 november 2010, afl. 308, 51. 
327

    P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University Press, 2014, 48-49. 
328

  Waarbij er door sommigen, waaronder de vakbonden, gehoopt wordt dat deze charter een significante 
impact zal hebben bij het legimiteren van een meer genuanceerde balans tussen sociale en economische 
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Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa329 is nooit in werking getreden, 

in plaats hiervan kwam het Verdrag van Lissabon. 

2.3.3. Het Verdrag van Lissabon 

2.3.3.1. Het sociaal beleid als een gedeelde bevoegdheid 

90. Sinds het Verdrag van Lissabon330, valt het sociaal beleid expliciet onder de gedeelde 

bevoegdheden van artikel 4 VWEU331  (zie met name artikel 4, lid 2, sub b VWEU).332  

Een gedeelde bevoegdheid betekent dat zowel de EU als de lidstaten gemachtigd zijn om op 

deze gebieden bindende rechtsbesluiten aan te nemen. De lidstaten kunnen hun 

bevoegdheid echter slechts uitoefenen in zoverre de EU haar bevoegdheid niet heeft 

uitgeoefend of besloten heeft om dat niet te doen. Het delen van bevoegdheden wordt 

eerder aanzien als een zaak van wederzijdse samenwerking om de overeengekomen 

doelstellingen te realiseren, waarbij actie ondernomen wordt op het meest gepaste niveau.  

Hier speelt het subsidiariteitsbeginsel333 een rol (art. 5, lid 3 VEU): de EU kan pas actie 

ondernemen indien zij doeltreffender kan handelen dan de lidstaten. Het optreden van de 

                                                      
rechten. C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment law to labour market reform,” in P. CRAIG en 
G. DE BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University press, 2011, 658. 

329
    Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 29 oktober 2004, Pb.C. 16 december 2004, afl. 

310, 1. 
330

    P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University Press, 2014, 445. 
331

   Zie ook art. 5(3) VWEU: “De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de 
lidstaten.” 

332
  Zie artikelen 151 en 152 VWEU. J.C. PIRIS, The Lisbon Treaty-A Legal & Political Analysis, Cambridge, 

University Press, 2010, 75. 
333  Het principe werd ingevoerd als antwoord op de reactie van bepaalde lidstaten, die schrik hadden dat hun 

vrijheid om het eigen beleid vorm te geven eventueel door de EU zou worden beknot. Het concept van 
Europese integratie veranderde van de creatie van een gereguleerde gemeenschappelijke markt in 
bepaalde economische sferen (goederen, diensten, kapitaal, arbeid) naar een steeds nauwere ‘politieke’ 
unie. Het principe van subsidiariteit moest dienen als concept om het proces tegengewicht te bieden 
waarbij steeds meer bevoegdheden aangenomen werden door het centrale Europese niveau. Zie J. 
ULBURGHS, Le principe de subsidiarité dans l'unification de l'Europe, UCL, 2004; K. LENAERTS en P. VAN 
NUFFEL, European Union law, London, Sweet & Maxwell, 2011, 131; T. BLANKE, “The principle of 
subsidiarity in the Lisbon Treaty,” in N. BRUUN, K. LORCHER en I. SCHOMANN, The Lisbon Treaty and 
Social Europe, Oxford, Hart, 2012, 236; A. VAN DEN BRINK, “De begrenzing van de bevoegdheden van de 
Europese Unie als een gedeelde constitutionele opdracht,” SEW 2014, 266-275; T. TRIDIMAS, The general 
principles of EU law, Oxford, University press, 2007, hoofdstuk 4; G. DAVIES, “Subsidiarity: the wrong idea, 
in the wrong place, at the wrong time?” CMLR 2006, 63-84; N.W. BARBER, “The limited modesty of 
subsidiarity,” ELJ 2005, 3, 308-325; P. SYRPIS, “In defence of subsidiarity”, OJLS 2004, 323-334; BERMANN, 
“Proportionality and subsidiarity”, in C. BARNARD en SCOTT, The law of the single European market, 
Oxford, Hart, 2002, 75-100; G. DE BURCA, Proportionality and subsidiarity as general principles of law, in 
BERNITZ en NERGELIUS, General principles of European community law, Den Haag, Kluwer law 
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Unie is enkel strijdig met het subsidiariteitsbeginsel wanneer kan worden aangetoond dat 

het vooropgestelde doel in alle lidstaten evenzeer kan worden bereikt, zij het door een 

individueel optreden of door een samenwerking van de betrokken lidstaten. Kortom, het is 

een filter tussen een Unie bevoegdheid en de mogelijkheid om die bevoegdheid uit te 

oefenen.334 Het is een dynamisch begrip dat het mogelijk maakt het optreden van de Unie 

uit te breiden waar de omstandigheden dat vereisen, dan wel dit optreden te beperken of te 

beëindigen als het niet langer gerechtvaardigd is. Zowel een uitbreiding van het 

Unieoptreden als een inkrimping ervan moeten echter de doelstellingen van de Verdragen 

nastreven en onmisbaar zijn voor het gestelde doel. 

Het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid335 houdt drie criteria in die de mogelijkheid tot een tussenkomst op Europees 

niveau moeten bevestigen of ontkrachten, namelijk: 

- Heeft de actie transnationale aspecten die niet geregeld kunnen worden door de 

lidstaten? 

- Zou het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden in strijd zijn met het 

Verdrag? 

- Levert het optreden op Europees niveau zichtbare voordelen op? 

                                                      
international, 2000, 93-112; G.A. BERMANN, “Taking subsidiarity seriously: federalism in the European 
Community and the US”, Col.L. Rev. 1994, 331-456; A.G. TOTH, “The principle of subsidiarity in the 
Maastricht treaty”, CMLR 1992, 1079-1105. Het beginsel heeft een politiek karakter en het antwoord op 
de vraag wat het optimaal niveau van regulering is, hangt mede af van politieke voorkeuren. Er zijn 
volgens VAN DEN BRINK twee ontwikkelingen gaande die wijzen in de richting van een groeiende 
objectivering. De eerste kan worden gelokaliseerd bij de Commissie, de tweede bij nationale 
parlementen. In het wetgevingbeleid van de Europese Commissie is de subsidiariteitstoetsing onderdeel 
van het bredere impact-assesment-beleid geworden. Dit heeft tot gevolg dat EU-optreden 
gerechtvaardigd moet worden op basis van objectieve gegevens. De Commissie heeft vijf nadere 
aanknopingspunten geformuleerd voor de toepassing van subsidiariteit. Voorstellen voor EU-wetgeving 
moeten worden beoordeeld op de volgende punten: zijn er transnationale aspecten? Zijn vereisten van de 
Verdragen in het geding? Zijn belangen van de lidstaten in het geding? Heeft EU-optreden 
schaalvoordelen? Heeft EU-optreden effectiviteitsvoordelen? A. VAN DEN BRINK, “De begrenzing van de 
bevoegdheden van de Europese Unie als een gedeelde constitutionele opdracht,” SEW 2014, 270. Sinds 
het Verdrag van Lissabon is het subsidiariteitsbeginsel sterker geworden aangezien het niet meer louter 
afhangt van een vorm van zelfcontrole door de EU-instellingen, maar nu ook verzekerd wordt door de 
actieve deelname van nationale parlementen aan het Europese wetgevingsproces. M. CHAMON, “Eerste 
toepassingen van de subsidiariteitstoets,” SEW 2014, 276. 

334
     K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, European Union law, London, Sweet & Maxwell, 2011, 131. 

335
     Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, Pb.C. 9 

mei 2008, afl. 115, 206. 
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Overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU gelden voor het optreden van de Unie in uitvoering van 

het subsidiariteitsbeginsel drie voorwaarden:  

a) het gebied mag niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen;  

b) de doelstellingen van het overwogen optreden kunnen niet voldoende door de 

lidstaten worden verwezenlijkt;  

c) vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden kunnen de doelstellingen 

beter door de Unie worden verwezenlijkt. 

De dynamiek van het beginsel is beperkt door de rechtsgrondvereiste en het 

evenredigheidsbeginsel. Zowel een uitbreiding van het Unieoptreden als een inkrimping 

ervan moeten de doelstellingen van de Verdragen nastreven en onmisbaar zijn voor het 

gestelde doel.336 

Het subsidiariteitsbeginsel geldt voor alle instellingen van de Unie en heeft vooral praktisch 

belang in het kader van de wetgevingsprocedures.337 Het Verdrag van Lissabon versterkte 

ook de rol van de nationale parlementen en van het Hof van Justitie bij de controle op de 

naleving van het subsidiariteitsbeginsel.338 

                                                      
336

    K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 95. 
337

   Alvorens een wetgevingshandeling voor te stellen, houdt de Commissie brede raadplegingen, behalve in 
buitengewoon dringende gevallen. Deze raadplegingen moeten rekening houden met de regionale en 
lokale dimensie van het beoogde optreden (art. 2 Subsidiariteitsprotocol). Elk ontwerp van 
wetgevingshandeling moet worden gemotiveerd in het licht van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid en moet daarom een uitgebreide toelichting bevatten die het mogelijk maakt de naleving 
van deze beginselen na te gaan (art. 5 Subsidiariteitsprotocol). De Commissie dient jaarlijks aan de 
Europese Raad, aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen verslag uit te brengen over 
de toepassing van art. 5 VEU (art. 9 Subsidiariteitsprotocol). 

338
  De mechanismen voor toezicht op het subsidiariteitsbeginsel worden door het Protocol betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid georganiseerd. Het Verdrag van Lissabon 
heeft dit protocol hervormd om dit toezicht te verbeteren en te versterken. Het protocol, ingeleid door 
het Verdrag van Amsterdam, houdt al enkele verplichtingen in bij de uitwerking van 
wetgevingsvoorstellen. Zo moet de Commissie, vooraleer een wetgevingsvoorstel te doen, ruim 
consulteren, vaak door een Groenboek op te stellen. De Commissie kan op die manier peilen naar de 
mening van de nationale en lokale instellingen en de burgerlijke bevolking over een wetsvoorstel, meer 
bepaald wat het subsidiariteitsbeginsel betreft. Het protocol legt de Commissie bovendien de verplichting 
op om bij de wetgevingsvoorstellen een formulier te voegen dat de naleving van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid aantoont. Het Verdrag van Lissabon is vernieuwend door de nationale 
parlementen volop te betrekken bij het toezicht op het subsidiariteitsbeginsel. De nationale parlementen 
voeren voortaan namelijk een dubbele controle uit: (1) Ze beschikken over het recht om zich tegen de 
uitwerking van wetgevingsvoorstellen te verzetten. Ze zijn daarom in staat om een wetsvoorstel terug aan 
de Commissie voor te leggen waarvan ze vinden dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt nageleefd; 
(2)Via de bemiddelaar van hun lidstaat kunnen ze een wetsbesluit aanvechten voor het Hof van Justitie 
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2.3.3.2. Sociale aspecten in het VWEU en VEU 

A. Artikel 151 en 153 VWEU 

91. Artikel 151 VWEU, terug te vinden onder de titel “sociale politiek”, verwijst, in wezen 

als voorheen, naar het feit dat de Unie en de lidstaten, indachtig sociale grondrechten zoals 

vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in 

het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, zich 

als doel stellen: 

“De bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de 

levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing 

daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een 

adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke 

hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en 

de bestrijding van uitsluiting.” 339  

                                                      
van de EU als ze vinden dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt nageleefd. Het Verdrag van Lissabon 
betrekt het Comité van de Regio’s ook bij het toezicht op het subsidiariteitsbeginsel. Naar het voorbeeld 
van de nationale parlementen kan het Comité ook een wetsbesluit aanvechten voor het Hof van Justitie 
van de EU als het Comité vindt dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt nageleefd. 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_nl.htm . 
Wanneer de wetgever van mening is dat het wetsvoorstel niet in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel, kan deze het met een meerderheid van 55 % van de leden van de Raad of met een 
meerderheid van de in het Europees Parlement uitgebrachte stemmen verwerpen (“gele kaart” of “oranje 
kaart”). In mei 2012 werd een “gele kaart” getrokken voor een voorstel voor een verordening van de 
Europese Commissie betreffende de uitoefening van het recht om collectieve actie te voeren in het kader 
van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening (“Monti II”). Twaalf van de veertig 
nationale parlementen waren toen van mening dat het voorstel wat de inhoud betreft niet in 
overeenstemming was met het subsidiariteitsbeginsel. Uiteindelijk trok de Commissie haar voorstel in. In 
oktober 2013 trokken 14 kamers van de nationale parlementen van 11 lidstaten een “gele kaart” voor een 
voorstel m.b.t. een verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie. Na bestudering van 
de met redenen omklede adviezen van de nationale parlementen, besliste de Commissie het voorstel te 
behouden, met als aantekening dat het wellicht via versterkte samenwerking ten uitvoer zou worden 
gelegd. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html . Zie 
ook  M. CHAMON, “Eerste toepassingen van de subsidiariteitstoets,” SEW 2014, 276-282. 

339
  “Te dien einde leggen de Unie en de lidstaten maatregelen ten uitvoer waarin rekening wordt gehouden 

met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op het gebied van contractuele 
betrekkingen, alsmede met de noodzaak om het concurrentievermogen van de economie van de Unie te 
handhaven. Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien zowel uit de werking van 
de interne markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in de 
Verdragen bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen.”  

 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html
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92. Volgens artikel 153 VWEU, lid 1 (voormalig artikel 137 EG) kan de Raad door middel 

van richtlijnen, genomen met een gekwalificeerde meerderheid, maatregelen nemen op de 

volgende domeinen ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 VWEU: 

a) de verbetering van het arbeidsmilieu, om de veiligheid en gezondheid van 

werknemers te beschermen 

b) de arbeidsvoorwaarden  

c) de sociale zekerheid en de sociale bescherming van werknemers  

d) de bescherming van werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

e) de informatie en de raadpleging van de werknemers 

f) de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van 

werknemers en werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap (onder 

voorbehoud van lid 5) 

g) de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op 

wettige wijze op het grondgebied van de Unie verblijven 

h) de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten 

(onverminderd artikel 166)  

i) de gelijkheid van mannen en vrouwen, wat betreft hun kansen op de 

arbeidsmarkt en de behandeling op het werk  

j) de bestrijding van sociale uitsluiting 

k) de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming (onverminderd 

punt c).340 

                                                      
340

   Zie EU-wetgeving met (nu) artikel 153, lid 1 VWEU als juridische basis, o.a.: Richtlijn 97/80/EG 15 
december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht, Pb.L. 20 januari 
1998, afl. 14, 6; Richtlijn 96/34/EG 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV 
gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, Pb.L. 18 maart 1996, afl. 145, 4; Richtlijn 97/81/EG 
15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake 
deeltijdse arbeid, Pb.L. 20 januari 1998, afl. 14, 9; Richtlijn 2002/14/EG 11 maart 2002 tot vaststelling van 
een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese 
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Lid 2, a voegt toe dat het Europees Parlement en de Raad “maatregelen aannemen die erop 

gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen door middel van 

initiatieven ter verbetering van de kennis, ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en 

optimale praktijken, bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van 

ervaringen, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten.”341 

In lid 4 van hetzelfde artikel kan men verder lezen dat de bepalingen in dit artikel:  

 Het recht van de lidstaten om de fundamentele beginselen van hun 

socialezekerheidsstelsel vast te stellen onverlet laten en geen aanmerkelijke 

gevolgen mogen hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel; 

 Niet beletten dat een lidstaat maatregelen met een hogere graad van bescherming 

handhaaft of invoert welke met de Verdragen verenigbaar zijn. 

De beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting, zijn door 

lid 5 van de werking van artikel 153 uitgesloten. Dit betekent echter niet dat deze aspecten 

buiten het EU-rechtelijk kader vallen. De lidstaten moeten er immers altijd voor zorgen dat 

hun bevoegdheid uitgeoefend wordt in overeenstemming met het EU recht, meer bepaald 

met de bepalingen van het VWEU.342 

B. Artikel 3,3 VEU 

93. Tevens vindt men sinds het Verdrag van Lissabon verschillende andere bepalingen 

terug waarbij het sociaal aspect verder expliciet tot uiting komt.  

94. Luidens artikel 3, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) moet de 

Unie naast het realiseren van de instelling van de interne markt: 

                                                      
Gemeenschap, Pb.L. 23 maart 2002, afl. 80, 219; Richtlijn 2008/104/EG 19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid, Pb.L. 5 december 2008, afl. 327, 9. 

341
    P. SCHOUKENS, “How the European Union keeps the social welfare debate on track: A lawyer’s view of the 

EU instruments aimed at combating social exclusion”, EJSS 2002, 117-150. 
342

   Zie hieromtrent de arresten Defrenne I en II (het recht op gelijke beloning): HvJ 80/70, Defrenne I, 25 mei 
1971, Jur. 1971, 445 ; HvJ 51/75, Defrenne II, 8 april 1976, Jur. 1976, 455; HvJ C-149/77, Defrenne III, 15 
juni 1978, Jur.  1978, 1366 en HvJ C-438/05, Viking, 11 december 2007, Jur. 2007  I-10779; HvJ C-341/05, 
Laval, 18 december 2007, Jur. 2007, I-11767 (in verband met het stakingsrecht en het vrij verkeer). 
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“Een sociale markteconomie343 worden met een groot concurrentievermogen, gericht 

op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van 

bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu.”  

Dit wordt (vrij) vaak opgevat als een belangrijke nuance in vergelijking met het begrip “open 

markteconomie” dat men terugvindt in artikel 119 VWEU.344 Enkele auteurs uit de rechtsleer 

merken op dat het niet uitgesloten is dat dit uiteindelijk zal resulteren in een op een “Cassis 

de Dijon”345 geïnspireerde rechtvaardiging, waarin een afweging wordt gemaakt tussen de 

eisen van de mededinging en andere belangen op basis van proportionaliteit.346 Zover is het 

echter nog niet gekomen, maar dit geeft wel aan dat de wens bestaat om de markt niet 

alleen in te richten volgens de principes van vrije concurrentie.  Om een volledig nieuwe 

bepaling gaat het trouwens niet. Ook in het oud verdrag vond men een gelijkaardige 

bepaling terug, namelijk in (oud) artikel 127, lid 2 EG: “Bij het bepalen en uitvoeren van het 

beleid en de activiteiten van de Gemeenschap wordt rekening gehouden met de doelstelling 

van een hoog werkgelegenheidsniveau.” Wel bleef de operationele betekenis ervan in het 

verleden echter gering.347 

Vervolgens bevatten de verdragen sinds het verdrag van Lissabon voor het eerst een 

expliciete samenhangende opsomming van de waarden waarop de Unie berust: menselijke 

waardigheid, gelijkheid, sociale gerechtigheid, solidariteit, duurzame ontwikkeling, sociale 

vooruitgang, volledige tewerkstelling en de strijd tegen sociale uitsluiting.348 

                                                      
343

  Volgens PIRIS werd het systeem van “sociale markteconomie” ontwikkeld in Duitsland door Ludwig Erhard 
die minister van economie was in de naoorlogse federale republiek. Enerzijds creëert het vrije 
marktwerking, waarbij de staat een raamwerk maakt voor mededinging tot werken en anderzijds bevat 
het een volledig systeem van sociale bescherming. J.C. PIRIS, The Lisbon Treaty-A legal and political 
analysis, Cambridge, University Press, 2010, 73. Zie ook NEERGAARD en NIELSEN die stellen dat: “The only 
certain claim to be put forward with some right is that a commitment to a market economy with a social 
dimension may be viewed as a fact now (…) The social dimension of the EU will make the European project 
more acceptable to some than when it was primarily defined as an economic project. However, this 
change also unavoidably implies a larger impact and at times limitations on the national organization of 
welfare, which will be perceived negatively by others.” U. NEERGAARD en R. NIELSEN, “Blurring the 
boundaries: From the Danish welfare state to the European social model?” ELLJ 2010, 445. 

344
  J.C. PIRIS, The Lisbon Treaty – A legal & political analysis, Cambridge, University press, 2010, 73. 

345
  Ook wel “Algemeen belang - Rule of reason” genoemd. HvJ 120/78, Rewe /Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein (Cassis de Dijon), 20 februari 1979, Jur. 1979, 649. 
346

  F. AMTENBRINK en J.W. VAN DER GRONDEN, “Economisch recht en het Verdrag van Lissabon I: 
mededinging en interne markt,” SEW 2008, 325. 

347
  B.J. DRIJBER, « Interne markt en publieke voorzieningen: een schijntegenstelling, » SEW 2007, 259. 

348
  Zie de artikelen 2 en 3 VEU en 67 VWEU. A. JACOBS, “Labour law, social security law and social policy after 

the entering into force of the treaty of Lisbon,” ELLJ 2011, 122. (Het plan was om deze principes in de 
Europese Grondwet op te nemen). Zie hierover ook K. LENAERTS en M. DESOMER, “Bricks for a 

 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
113 

C. Artikel 9 VWEU 

95. In het nieuw artikel 9 VWEU349, wordt verder bepaald dat de Unie ook een beleid op 

sociaal gebied omvat en wanneer zij haar bevoegdheden uitoefent, rekening moet houden 

met “de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de 

waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting 

alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de 

volksgezondheid.”350  

Deze belangen werden in het EG-Verdrag genoemd in verschillende artikelen, verspreid over 

verschillende paragrafen. Door nu een centrale integratiebepaling te formuleren en deze 

een prominente plaats te geven aan het begin van het VWEU, hebben de lidstaten (de 

auteurs van de Verdragen) het signaal willen geven dat de instellingen van de Unie een 

zwaar gewicht moeten toekennen aan deze belangen, ook wanneer zij het 

mededingingsrecht toepassen.  

                                                      
constitutional treaty of the European Union, values, objectives and means,” ELR 2002, 377-407 en T. 
KOOPMANS, “De Europese conventie: een tussenstand,” SEW 2003, 195. 

349
   Het verhaal van de “sociale clasule” en het inbedden ervan in het Verdrag, is eigenlijk een praktijk van 

intelligente regulering die al ouder is, ontwikkeld door de Commissie zelf sinds 2002. De Commissie stelde 
dat jaar een geïntegreerde Impact Assesment procedure in, ontworpen om de economische, sociale en 
ecologische effecten van beleidsvoorstellen te onderzoeken. In 2010 lanceerde het Belgisch 
voorzitterschap een debat betreffende het versterken van de sociale dimensie van de IA in de context van 
de horizontale sociale clausule. Er moeten wel aangepaste institutionele mechanismen opgezet worden 
om de effectiviteit te garanderen. Er is dus met andere woorden politiek engagement nodig. P. VIELLE, 
“How the horizontal social clause can be made to work: The lessons of gender mainstreaming,” in N. 
BRUUN, K. LORCHER en I. SCHOMANN, The Lisbon treaty and social Europe, Oxford, Hart, 2012,106-107; 
M. KUHNEMUND, “Social impact assessment as a tool for mainstreaming social inclusion and social 
protection concerns in public policy in EU member states,” in E. MARLIER en D. NATALI, Background 
document prepared for the international conference on EU coordination in the social field in the context of 
Europe 2020: Looking back and building the future, georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap van 
de Raad van de EU met steun van de Europese Commissie, 14-15 september 2010, La Hulpe, 68-75; 
Belgian presidency of the EU, Background paper: The horizontal social clause and social mainstreaming in 
the EU – The horizontal social clause as a call for intensified cooperation and exchange of knowledge 
through the Commission’s Impact Assessment, 3rd Forum of social services of general interest, Brussel, 26-
27 oktober 2010, http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-27_10_10_sia_en.pdf . 

350
   Deze doelstellingen, die reeds neergelegd werden in de Aanbeveling van 3 oktober 2008 betreffende de 

actieve inclusie van personen uitgesloten van de arbeidsmarkt (Pb.L. 18 november 2008, afl. 307, 11) met 
als speerpunten voldoende inkomensondersteuning, een inclusieve arbeidsmarkt en toegang tot 
kwaliteitsvolle diensten (zie ook Mededeling Commissie 3 oktober 2008,  COM(2008) 639) werden dus 
dankzij dit artikel in het Lissabon Verdrag geïncorporeerd. H. VERSCHUEREN, “Union law and the fight 
against poverty: Which legal instruments?” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social 
inclusion & social protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 
206. 

http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-27_10_10_sia_en.pdf
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96. Artikel 9 geeft de EU echter geen nieuwe bevoegdheden en biedt dus geen juridische 

basis voor een alomvattend EU sociaal beleid351 (het blijft immers een gedeelde 

bevoegdheid zoals hoger aangegeven), maar bevestigt wel dat sociale doelstellingen 

gelijkwaardig zijn aan economische doelstellingen binnen het primair recht van de EU.352 

Veel sociaalrechtelijk georiënteerde juristen zijn van mening dat dit vanuit een sociaal 

Europees oogpunt de belangrijkste innovatie is geweest van het Verdrag van Lissabon. 

Samen met de andere horizontale clausules van de artikelen 8353 en 10354 en met de 

erkenning van fundamentele rechten in het Handvest, heeft de EU nu twee potentiële sterke 

instrumenten om alle EU instellingen te ondersteunen bij het vinden van een balans tussen 

economische en sociale doelstellingen.355 Zo zou artikel 9 VWEU een rol kunnen spelen door 

haar vermogen om van de EU-maatregelen te eisen dat de sociale doelstellingen niet 

disproportioneel worden geraakt.356 Het Hof kan in dit opzicht een rol spelen doordat het dit 

artikel kan laten doorwegen in haar beraad.357  

                                                      
351

    In het kader van sociale uitsluiting en het aannemen van Europese wetgeving die de lidstaten 
verplichtingen zou opleggen m.b.t. de inhoud en het bedrag van minimuminkomenstelsels, zie de bijdrage 
van H. VERSCHUEREN, “Union law and the fight against poverty: which legal instruments?” in B. 
CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: Interactions 
between Law and Policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 229, waarin de auteur besluit: “It is uncertain that, 
considering the limited powers the TFEU granted to the EU institutions regarding the combating of social 
exclusion, there is a legal basis in the Treaties for the EU to take such an initiative." 

352
  Het kan anderzijds wel gebruikt worden door de Commissie wanneer zij wetsvoorstellen maakt en door 

het Hof wanneer het interne markt en sociale doelstellingen moet balanceren. Zo zou de impact van EU 
wetgeving en beleid op onder andere armoede en sociale bescherming in de lidstaten beter gebalanceerd 
kunnen worden. M. DAWSON en B. DE WITTE, “The EU legal framework of social inclusion and social 
protection: between the Lisbon strategy and the Lisbon Treaty,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. 
PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: Interactions between Law and Policy, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 56 en 68;  C. SEMMELMANN, “The European Union’s economic constitution 
under the Lisbon Treaty: Soul-searching shifts the focus to procedure,” ELR 2010, 524. Het is wel bindend 
voor de instellingen en het respecteren ervan door de EU instellingen is onderworpen aan de controle van 
het Hof van Justitie. J.C. PIRIS, The Lisbon Treaty-A Legal and political analysis, Cambridge, University 
press, 2010, 310. 

353
    Art. 8 VWEU bevat een integratieclausule gelijke behandeling man-vrouw. 

354
    Art. 10 VWEU bevat een non-discriminatie integratieclausule. 

355
  M. FERRERA, “Modest beginnings, timid progresses: what next for social Europe?” Social protection and 

social inclusion in the EU: interactions between policy and law, Expert seminar, 10-11 February 2011, 
University of Antwerp, 10. 

356
   C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social union. Achievements and possibilities under the 

current EU Constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 37. 
357

    H. FRAZER en E. MARLIER, “Strengthening social inclusion in the Europe 2020 strategy by learning from the 
past,” in E. MARLIER en D. NATALI with R. VAN DAM, Europe 2020. Towards a more social EU? P.I.E. Peter 
Lang, Brussel, 2010, 244. 
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VERSCHUEREN358 wijst er op dat Advocaat-generaal CRUZ VILLALON dit artikel 9 zelfs 

definieerde als een “sociale verplichting” in zijn advies in het arrest dos Santos Palhota e.a.: 

“Sinds 1 december 2009, datum waarop het Verdrag van Lissabon in werking is 

getreden, moet evenwel rekening worden gehouden met verschillende bepalingen 

van primair sociaal recht, die op het kader van de vrijheden van invloed zijn. Meer 

bepaald dient de detachering van werknemers, voor zover zij de intensiteit van het 

vrij verrichten van diensten kan moduleren, te worden uitgelegd in het licht van de 

sociale bepalingen die bij voormeld Verdrag zijn geïntroduceerd.  

Zo is in artikel 9 VWEU een sector overschrijdende bepaling inzake sociale 

bescherming voorzien, die de instellingen ertoe dwingt acht te slaan op “de eisen in 

verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de 

waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale 

uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de 

volksgezondheid”. Deze eis volgt na de verklaring in artikel 3, lid 3, VEU, dat de 

interne markt wordt verwezenlijkt door middel van een beleid gebaseerd op “een 

sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. (…)  

Het nieuwe primaire rechtskader, dat een vergaande sociale bescherming dwingend 

voorschrijft, geeft de lidstaten de bevoegdheid om in het belang van waarborging van 

een bepaald niveau van sociale bescherming een vrijheid te beknotten, en dat te doen 

zonder dat het Unierecht dat als iets uitzonderlijks beschouwt en derhalve als iets wat 

restrictief moet worden beoordeeld. Deze opvatting, die is verankerd in de zo-even 

aangehaalde nieuwe verdragsbepalingen, komt in de praktijk tot uitdrukking bij de 

toepassing van het evenredigheidsbeginsel.”359 

                                                      
358

   H. VERSCHUEREN, “Union law and the fight against poverty: Which legal instruments?” in B. CANTILLON, 
H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion & social protection in the EU: Interactions between law 
and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 206. 

359
   HvJ C-515/08, Strafzaak tegen Vítor Manuel dos Santos Palhota en anderen, 7 oktober 2010, Jur. 2010 I-

9133 en Conclusie Adv.Gen. CRUZ VILLALON, 5 mei 2010 bij HvJ C-515/08, punt 51-53. 
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Het Hof volgde zijn redenering echter niet. De potentie is er dus zeker, maar het wordt 

afwachten of het Hof dit ook concreet zal gebruiken in de toekomst.360 In het arrest Weintor 

heeft het Hof alvast gesteld dat:  

“(…) de bescherming van de volksgezondheid, zoals ook blijkt uit artikel 9 VWEU, een 

doelstelling van algemeen belang is die in voorkomend geval een beperking van een 

fundamentele vrijheid kan rechtvaardigen.”361  

Het artikel wordt duidelijk vermeld maar de vraag of het veel betekenis krijgt blijft 

momenteel twijfelachtig.  

97. De horizontale clausules zou men dus kunnen aanzien als de ‘missing link’ tussen 

enerzijds de algemene sociale doelstellingen neergelegd in het VEU, meer bepaald artikel 3, 

en anderzijds de bevoegdheden van de EU zoals neergelegd in het VWEU. Zij moeten er voor 

zorgen dat er consistentie wordt gebracht tussen de activiteit van de EU en haar 

fundamentele doelstellingen.362 

D. (Sociale) diensten van algemeen belang 

98. Tot slot werd Protocol nr. 26 betreffende diensten van algemeen belang ingevoerd en 

artikel 14 VWEU heeft een nieuwe juridische grondslag geïntroduceerd voor DAEB (zie 

verder voor een bespreking, Hoofdstuk III, randnummer 296 e.v.).  

2.4. Het dilemma van een “Sociaal Europa” 

99. Het “Sociaal Europa” blijft wel met een dilemma worstelen: om effectief te zijn moet 

de gelijkheid van sociale bescherming en van economische integratie functies op Europees 

niveau bevestigd worden. Uit het voorgaande blijkt immers duidelijk dat de scheiding tussen 

de aspecten ‘markt’ en ‘sociaal’ onhoudbaar is.363 Anderzijds is er zoveel diversiteit tussen de 

                                                      
360

   F. VANDENBROUCKE en B. VANHERCKE, A European social union: 10 tough nuts to crack, Friends of 
Europe, Brussel, 2014, 60. 

361
   HvJ C-544/10, Deutsches Weintor, 6 september 2012, ECLI:EU:C:2012:526, paragraaf 49. 

362
   P. VIELLE, “How the horizontal social clause can be made to work: The lessons of gender mainstreaming,” 

in N. BRUUN, K. LORCHER en I. SCHOMANN, The Lisbon treaty and social Europe, Oxford, Hart, 2012, 114. 
363

    Zie onder meer S. LIEBFRIED en P. PIERSON, European social policy: between fragmentation and 
integration, Washington DC, Brookings Institution, 1995, 492 p.; F. SCHARPF, “The asymmetry of European 
integration or why the EU cannot be a social market economy,” SER 2010, 8. 
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lidstaten wat betreft sociale beschermingssystemen en politieke contexten dat zij het bijna 

inherent onmogelijk vinden om te zoeken naar een gemeenschappelijke Europese oplossing.  

100. De open coördinatie methode (OCM) 364  zou eventueel een rol kunnen spelen, hoewel 

hierover de meningen ook verdeeld zijn365. De coördinatie methode is een beleidskader voor 

politieke samenwerking en wordt gebruikt in verschillende sociale domeinen zoals 

                                                      
364

  Deze benaming wordt sinds 2000 gebruikt. Het proces is echter ouder en werd opgericht door het Verdrag 
van Maastricht als een instrument om het macro-economische beleid te coördineren en om 
aanbevelingen te maken aan de Europese Raad. Door het Verdrag van Amsterdam werd het uitgebreid tot 
het gemeen tewerkstellingsbeleid. In 2000 werd het uitgebreid tot het domein van sociale inclusie. P. 
WATSON, EU social & employment law, Oxford, University Press, 2014, 61; B. CANTILLON en N. VAN 
MECHELEN, “Between dream and reality…on anti-poverty policy, minimum income protection and the 
European social model,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social 
protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 178; D. 
DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of the 
Lisbon Treaty,” EUI law, 2008/34, 77; L. SENDEN en A. TAHTAH, “Reguleringsintensiteit en 
regelgevingsinstrumentarium in het Europees gemeenschapsrecht. Over de relatie tussen wetgeving, soft 
law en de open method van coördinatie”, SEW 2008, 43-57; M. LODGE, “Comparing non-hierarchical 
governance in action: the open method of co-ordination in pensions and information society,” JCMS 2007, 
343-365; D. ASHIAGBOR, “Soft harmonisation: The open method of coordination in the European 
Employment strategy,” EPL 2004, 305-332. 

365
  F. SCHARPF, “The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity,” JCMS 2002, 40, 652; 

Zie ook D. CHALMERS en M. LODGE, “The open method of co-ordination and the European welfare state,” 
LSE discussion paper  2003, nr. 11; C. DE LA PORTE en P. POCHET, Building social Europe through the open 
method of coordination, Brussels, P.I.E. Peter Lang 2002, 315 p.; D. TRUBEK en L. TRUBEK, “Hard and soft 
law in the construction of social Europe: The role of the Open Method of Coordination”, ELJ 2005, 343-
364; C. DE LA PORTE, “Is the open method of coordination appropriate for organizing activities at 
European level in sensitive policy areas?” ELJ 2002, 38-58; J. KOHL en T. VAHLPAHL, “The “open method of 
co-ordination” as an instrument for implementing the principle of subsidiarity?” EJSS 2004, 363-390. Zie 
omtrent de OCM in het kader van tewerkstelling, sociale bescherming en inclusie: J. ZEITLIN, P. POCHET en 
L. MAGNUSSON, The open method of coordination in action. The European employment and social 
inclusion strategies, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, 2005, 511 p.; T. ATKINSON, B. CANTILLON, E. MARLIER en B. 
NOLAN, Social indicators. The EU and social inclusion, Oxford, University press, 2002, 256 p.; J. ZEITLIN, 
“Towards a stronger OMC in a more social Europe 2020: A new governance architecture for EU policy 
coordination,” in E. MARLIER en D. NATALI, with R. VAN DAM; B. VANHERCKE, “Delivering the goods for 
Europe 2020? The social OMC’s adequacy and impact re-assessed” in E. MARLIER en D. NATALI, Europe 
2020: towards a more social EU? Brussels, P.I.E. Lang, 2010, 277 p.; B. CANTILLON en N. VAN MECHELEN, 
“Between dream and reality…on anti-poverty policy, minimum income protection and the European social 
model,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: 
Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 178; K. ARMSTRONG, Governing social 
inclusion. Europeanization through policy coordination, Oxford, University press, 2010, 352 p.; H. FRAZER, 
E. MARLIER en I. NICAISE, A social inclusion roadmap for Europe 2020, Antwerpen, Garant, 2010, 212 p.; 
M. HEIDENREICH en P. ZEITLIN, Changing European employment and welfare regimes: The influence of  the 
open method of coordination on national labour and social welfare reforms, London, Routledge, 2009, 256 
p; M. PRIESTLEY, “Disability Policies and the Open Method of Coordination” in  X., European Yearbook of 
Disability Law. Volume 3, Intersentia, Antwerpen, 2012, 7-34; B. VANHERCKE, “Has open coordination 
mattered? Tracing and evaluating the process from the Belgian Presidency 2001 to the new state reform 
(Open Method of Co-ordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion)”, BTSZ 2013, afl. 2, 233-
274. 
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tewerkstelling, sociale inclusie en pensioenen.366 Gemeenschappelijke doelstellingen en 

indicatoren worden afgesproken, waardoor de vooruitgang gemeten kan worden.367  

101. VANDENBROUCKE wijst terecht op de noodzaak van de ontwikkeling van een degelijke 

sociale dimensie voor de Eurozone opdat het op lange termijn behouden kan blijven. 

Excessieve sociale onevenwichten bedreigen deze monetaire unie immers even zeer als 

excessieve economische onevenwichten en bijgevolg vraagt afstemming van economische 

strategieën een minimale afstemming van sociaal beleid.368 Het is onhoudbaar om het 

economisch (‘de markt’) en het sociaal aspect van elkaar los te koppelen. Er moet dus een 

sociaal beleidsconcept worden ontwikkeld voor de EU, met een basis consensus over de rol 

die de EU zou moeten spelen en de rol die het niet zou moeten spelen. Volgens deze auteur 

zou de EU op zich geen welvaartstaat moeten worden, de EU is immers reeds een unie van 

welvaartstaten, maar zou ze de lidstaten moeten ondersteunen op bepaalde domeinen. De 

lidstaten zouden eigenlijk samenwerken in een unie met een expliciete sociale doelstelling, 

die hij een “Europese sociale unie” noemt.369 De uitdaging bestaat er volgens hem in om 

enerzijds de regulerende capaciteit van nationale overheden en sociale partners te 

behouden, maar anderzijds en tegelijkertijd arbeidsmigratie en grensoverschrijdende 

dienstverlening toe te laten, of met andere woorden, mobiliteit en de vier vrijheden 

                                                      
366

  T. SAKELLAROPOULOS en J. BERGHMAN, “Introduction,” in T. SAKELLAROPOULOS en J. BERGHMAN, 
Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Oxford, Hart, 2004, 4. 

367
   Zie artikel 156 VWEU: “De Commissie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten en vergemakkelijkt 

de coördinatie van hun optreden op alle onder dit hoofdstuk vallende gebieden van de sociale politiek, 
met name op het terrein van: de werkgelegenheid, het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden, de 
beroepsopleiding en de voortgezette vorming, de sociale zekerheid, de voorkoming van arbeidsongevallen 
en beroepsziekten, de arbeidshygiëne, het recht om zich te organiseren in vakverenigingen en van 
collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Hiervoor zal de Commissie nauw 
samenwerken met de lidstaten bij het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het 
organiseren van overleg zowel omtrent vraagstukken op nationaal niveau als omtrent vraagstukken die de 
internationale organisaties aangaan, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, 
de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke 
controle en evaluatie te verzamelen.” 

368
   “(…) even if this should not lead to the application of an undifferentiated social policy: Member states 

should retain sovereignty in specific areas (e.g. the organization of health care), and they must be able to 
effectively assume the responsibilities they bear.” F. VANDENBROUCKE, The case for a European social 
union. From muddling through to a sense of common purpose, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 25. 

369
   Zie verder voor zijn economische uiteenzetting en argumentatie voor een Europese Sociale Unie of ESU: F. 

VANDENBROUCKE, The case for a European social union. From muddling through to a sense of common 
purpose, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 5-6. 
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enerzijds balanceren met de interne cohesie van de nationale welvaartsstaten en industriële 

relaties, wat een complexe (maar zijns inziens haalbare) ‘balancing act’ vereist.370 

102. Ondertussen blijft de Europese Commissie, in samenspraak met het Europees 

Parlement en stakeholders, inzetten op zowel meer groei, sociale cohesie als ecologische 

duurzaamheid in uitvoering van de EU2020-strategie en poogt zij de verschillen aan te 

pakken met cohesiebeleidsmaatregelen371. 

§3. Balanceren van het sociale met het economische: een moeilijk evenwicht? 

3.1. De positie van de EU 

103. Hoewel “sociale welvaart” omschreven wordt als een geheel van regelgeving waarvoor 

de lidstaten de verantwoordelijkheid hebben (art. 4 VWEU), is het duidelijk dat de EU 

eveneens een steeds belangrijker, als in bijsturende, positie inneemt.  

Ten eerste heeft de economische wetgeving en het beleid van de EU in ieder geval een 

impact op het sociaal beleid van de lidstaten. Ten tweede is er wel degelijk een 

“onderscheidende EU-welvaartsdimensie” ontstaan. Denken we aan de bepalingen rond het 

EU-burgerschap, het EU-Handvest betreffende fundamentele rechten, EU-wetgeving 

betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsvoordelen, EU-gelijkheidswetgeving en 

pogingen tot coördinatie over onderwerpen zoals tewerkstelling, pensioenen, gezondheid, 

en de strijd tegen armoede.372 

Zoals hoger reeds aangehaald zijn de middelen om een “sociaal Europa” te ontwikkelen 

echter beperkt, aangezien de Unie slechts een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten heeft 

(artikel 4 VWEU) of coördinatie instrumenten kan toepassen met betrekking tot bepaalde 

aspecten van het sociaal beleid, binnen de contouren van artikel 5 VWEU. Het sociaal recht 

van de lidstaten is gebaseerd op verschillende economische en sociale modellen373 en de 

                                                      
370

  F. VANDENBROUCKE, The case for a European social union. From muddling through to a sense of common 
purpose, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014,  16. 

371
  Zie de toekomstige Europese wetsvoorstellen voor 2014-2020:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm .  
372

  G. DE BURCA, “Towards European Welfare?” in G. DE BURCA, EU Law & the Welfare State: in Search of 
Solidarity, Oxford, University Press, 2005, 1-2. 

373
  L. AZOULAI, “The court of justice and the social market economy: the emergence of an ideal and the 

conditions for its realization,” CMLR 2008, 1337. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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politieke wil bij de lidstaten zelf ontbreekt om de EU eventueel meer bevoegdheden te 

geven. 

104. Het Hof heeft in het Viking-arrest ook gesteld dat men een onderscheid moet maken 

tussen de bevoegdheid van de Unie en de omvang van de toepassing van het Unie recht: 

“Hierbij volstaat de opmerking dat de lidstaten op de gebieden die niet onder de 

bevoegdheid van de Gemeenschap (nu Unie) vallen (waaronder i.c. het stakingsrecht cf 

art. 153, lid 5 VWEU en supra), weliswaar in beginsel vrij blijven om de voorwaarden 

voor het bestaan van en de modaliteiten voor de uitoefening van de betrokken rechten 

te regelen, maar dat zij niettemin verplicht zijn die bevoegdheid in overeenstemming 

met het gemeenschapsrecht uit te oefenen374.” 

3.2. De rol van het Hof van Justitie 

105. Het evenwicht behouden tussen de fundamentele voorzieningen in de verdragen en 

nationale sociale bepalingen, is niet eenvoudig en ligt finaal in handen van het Hof van 

Justitie. 

In rechtsoverweging 79 van het Viking-arrest375 en r.o. 105 van het Laval-arrest376 oordeelde 

het Hof dienaangaande als volgt: 

“Bovendien omvat het optreden van de Gemeenschap (nu Unie) volgens artikel 3, 

lid 1, sub c en j EG (nu ten gronde vervangen door art. 3 tot en met 6 VWEU) niet 

alleen “een interne markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van 

hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal”, 

maar ook “een beleid op sociaal gebied”. De Gemeenschap heeft namelijk volgens 

artikel 2 EG (nu ten gronde vervangen door art. 3 VEU) met name tot taak het 

bevorderen van “een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de 

                                                      
374

  “Bijgevolg brengt de omstandigheid dat artikel 137 EG noch op het stakingsrecht noch op het recht tot 
uitsluiting van toepassing is, niet mee dat een collectieve actie als aan de orde in het hoofdgeding, niet 
binnen de werkingssfeer van artikel 43 EG valt.” Zie Paragraaf 40-41. Het Hof verwijst verder naar de 
arresten inzake sociale zekerheid: arresten HvJ C-120/95, Decker, 28 april 1998, Jur. 1998, I-1831, 
overwegingen 22 en 23 en HvJ C-158/96, Kohll, 28 april 1998, Jur. 1998, I-1931, overwegingen 18 en 19. 
Wat betreft de directe belastingen: arresten van HvJ C-334/02, Commissie/Frankrijk, 4 maart 2004, Jur. 
2004, I-2229, overweging 21 en HvJ C-446/03, Marks & Spencer, 13 december 2005, Jur. 2005, I- 10837, 
overweging 29. 

375
  HvJ C-438/05, Viking, 11 december 2007, Jur. 2007,  I-10779. 

376
  HvJ C-341/05, Laval, 18 december 2007, Jur. 2007,  I-11767. 
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economische activiteit” en “een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale 

bescherming”. 

“Aangezien de Gemeenschap derhalve niet alleen een economisch maar ook een 

sociaal doel heeft377, dienen de uit het (toen) EG-Verdrag voortvloeiende rechten met 

betrekking tot het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal te 

worden afgewogen tegen de doelen van de sociale politiek, waaronder met name, 

zoals blijkt uit artikel 136, eerste alinea EG (nu vervangen door art. 151 VWEU), de 

gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat 

de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk 

gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming en de sociale dialoog.”378 

Het is dus niet zo dat het Hof van Justitie in het verleden de heerschappij volledig gaf aan de 

economische verdragsregels, maar een evenwicht probeerde te vinden, waarbij niet op 

systematische wijze het overwicht werd gegeven aan het ene of het andere element (het 

economische of het sociale).379  

                                                      
377

  Zie ook HvJ 43/75, Defrenne II, 8 april 1976, Jur. 1976, 455 waarin het Hof reeds had bepaald dat de EU 
een dubbele doelstelling heeft, dat tegelijkertijd economisch en sociaal is. 

378
  In r.o. 46 had het Hof gesteld dat: “In de aangehaalde arresten Schmidberger en Omega heeft het Hof 

echter geoordeeld dat de uitoefening van de in die zaken betrokken grondrechten, te weten 
respectievelijk de vrijheid van meningsuiting en vergadering en de eerbied voor de menselijke 
waardigheid, niet buiten de werkingssfeer van de Verdragsbepalingen valt en dat hun uitoefening in 
overeenstemming moet worden gebracht met de vereisten die de door dit Verdrag beschermde rechten 
stellen, en in overeenstemming moet zijn met het evenredigheidsbeginsel (zie, in die zin, de reeds 
aangehaalde arresten Schmidberger, rechtsoverweging 77, en Omega, rechtsoverweging 36).” Bepaalde 
rechtsleer neemt aan dat de autonomie van de lidstaten met betrekking tot arbeid en sociale grondwetten 
hiermee wordt aangevallen. Zie o.m. C. JOERGES en F. RODL, On the “social” deficit of the European 
integration project and its perpetuation through the ECJ judgements in Viking and Laval, RECON online 
working paper, ARENA Centre for European studies, Oslo University, 2008/6, 11, 
http://www.reconproject.eu/ . Zie ook P. SYRPIS en T. NOVITZ, “Economic and social rights in conflict: 
political and judicial approaches to their reconciliation,” ELR 2008, 33, 426 en ETUC, ETUC response to ECJ 
judgements Viking and Laval, Resolution adopted by the executive committee of the ETUC and its meeting 
of 4 March 2008 in Brussels, 179, www.etuc.org . 

379
  L. AZOULAI, “The Court of Justice and the social market economy: the emergence of an ideal and the 

conditions for its realization,” CMLR 2008, 1346. AZOULAI wijst erop dat het Hof in het Vikingarrest het 
economische aspect (vrij verkeer) aanpast in sociale zin, maar dit doet op basis van de minimale 
coördinatieregels neergelegd in richtlijn 96/71, die gebaseerd is op de economische vrijheid om diensten 
te voorzien en niet op het sociaal beleid (p. 1353). Zie echter contra en de kritiek op dit en andere 
arrest(en): A. JACOBS, “Labour law, social security law and social policy after the entering into force of the 
treaty of Lisbon,” ELLJ 2011, 134, die van mening is dat het Hof van Justitie in de arresten Viking (HvJ C-
438/05, Viking, 11 december 2007, Jur. 2007  I-10779); Laval (HvJ C-341/05, Laval, 18 december 2007, Jur. 
2007,  I-11767); Rüffert (HvJ C-346/06, Rüffert, 3 april 2008, Jur. 2008, I-1989), Commissie /Luxemburg 
(HvJ C-319/06,  Commissie/Luxemburg, 19 juni 2008, Jur. 2008, I-4323)) voorrang verleende aan het 
marktliberalisme. 

http://www.reconproject.eu/
http://www.etuc.org/
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Belangrijk is dat de economische en sociale doelstellingen van de Unie volgens het Hof 

beiden gelijkwaardige streefdoelen zijn380. Toch is nooit helemaal duidelijk geworden waar 

het absoluut evenwicht ligt tussen het sociaal beleid en de marktdoelstellingen.381  

106. Het bekendste instrument van het Hof om dit evenwicht in concreto te vinden is de 

notie “proportionaliteit”382. Het gaat hierbij om een test bestaande uit verschillende 

onderdelen, namelijk: 

(1) de maatregel is gepast om de legitieme doelstelling te bereiken 

(2) het is noodzakelijk om die doelstelling te bereiken 

(3) er zijn geen minder beperkende middelen die hetzelfde resultaat zouden bereiken 

(4) indien er geen minder beperkende middelen mogelijk zijn om de doelstelling te 

bereiken, moet er vastgesteld worden dat de maatregel geen excessief effect heeft 

op een persoon of op de belangen van een persoon.  

Het spreekt voor zich dat de toepassing van dit proportionaliteitsbeginsel een grote rol kan 

spelen in de uitkomst van een zaak.383 Het Hof stopt echter vaak bij stap (2) (de maatregel is 

gepast en de maatregel is noodzakelijk), waardoor een open confrontatie tussen beide 

doelstellingen uiteindelijk wordt vermeden.384 De test kan ook variëren van zaak tot zaak, 

omdat het gaat om een flexibel principe dat gebruikt wordt in verschillende contexten385 om 

                                                      
380

  Zie de arresten HvJ C-438/05, Viking, supra, overwegingen 78-79 en HvJ C-341/05, Laval, supra, 
overwegingen 103-104. Indien de interpretatie klopt en het Hof zegt dat de vier vrijheden onderworpen 
zijn aan het sociaal beleid en omgekeerd, betekent dit een mijlpaal in de ontwikkeling van het sociaal 
beleid. P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University press, 2014, 52. 

381
  C. SEMMELMANN, “The European Union’s economic constitution under the Lisbon Treaty: Soul-searching 

shifts the focus to procedure,” ELR 2010, 519-520. 
382

   Het principe van proportionaliteit m.b.t. de toepassing op de Unie instellingen vindt men nu terug in artikel 
4 VEU. Zie ook o.a. T. TRIDIMAS, The general principles of EU law, Oxford, University press, 2006, 136-174 
voor een grondige analyse van dit principe.  

383
   P. SYRPIS en T. NOVITZ, “Economic and social rights in conflict: Political and judicial approaches to their 

reconciliation,” ELR 2008, 425. 
384

  C. SEMMELMANN, “The European Union’s economic constitution under the Lisbon Treaty: Soul-searching 
shifts the focus to procedure,” ELR 2010, 535. Zie ook het Gebhard arrest waarin werd gesteld dat de 
proportionaliteitstest uit twee criteria bestaat (de maatregel is gepast en is noodzakelijk): HvJ C-55/94, 
Gebhard, 30 november 1995, Jur. 1995, I-4165, paragraaf 37. 

385
   Zie TRIDIMAS, die verwijst naar de uitspraak: “In law, context is everything.” T. TRIDIMAS, “The principle of 

proportionality: Review of community measures,” in T. TRIDIMAS, The general principles of EU law, 
Oxford, University Press, 2006, 173. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
123 

verschillende belangen te verdedigen en afhankelijk van verschillende factoren386 al dan niet 

strenger zal worden toegepast.387 

107. De balans tussen het economische en het sociale is en blijft uiteraard een erg delicate 

evenwichtsoefening.388 Door bepaalde rechtsleer is in het verleden dan ook overdreven 

rechterlijke activisme van het Hof389 verweten, wat begrijpelijk maar niet helemaal terecht 

                                                      
386

   TRIDIMAS onderscheidt de volgende factoren die de strengheid van het Hof bij het toepassen van de test 
van gepastheid en de test van noodzakelijkheid kunnen bepalen: de beoordelingsmacht, het beperkend 
effect van de maatregel en het type van belang dat wordt aangetast, de doelstelling van de maatregel en 
het type belang dat de maatregel wil beschermen, of de doelstelling bereikt kan worden door minder 
beperkende maatregelen, de behandeling van vergelijkbare producten of producenten, of het individu 
effectief schade heeft ondervonden door de maatregel, het tijdelijk effect van de maatregel, de 
dringendheid van de situatie, de techniciteit van het onderwerp en het niveau aan vereiste expertise. 

387
    T. TRIDIMAS, “The principle of proportionality: Review of community measures,” in T. TRIDIMAS, The 

general principles of EU law, Oxford, University Press, 2006, 140 en 173; D. DAMJANOVIC, “The EU market 
rules as social market rules: Why the EU can be a social market economy,” CMLR 2013, 1703-1712 (punt 
3); V. HATZOPOULOS, “The court’s approach to services (2006-2012): From case law to case load?” CMLR 
2013, 497-500. 

388
  “The horizontal clauses (art. 8, 9 en 10 VWEU) and the recognition of fundamental rights mark the 

appearance within the EU constitutional area of two potentially strong anchors that can induce and 
support all EU institutions (including the European Court of Justice) in the task of finding an adequate (and 
more stable) balance between economic and social objectives. They could also serve to better define and 
implement the symbolically salient but institutionally ambiguous notion of ‘social market economy’ (…) 
The new horizontal social clause of the Lisbon Treaty needs to be clarified in its meaning and scope and 
made operative as soon as possible (…) The clause can serve as a leverage for systematically and 
transversally identifying and, if possible, quantifying the social impact of all EU policies, thus encouraging 
(or even making possible) a better balancing.” M. FERRERA, “Modest beginnings, timid progresses: What’s 
next for social Europe?” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social 
protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 29 en 31-32. 

389
   P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Oxford, Oxford university press, 2010, 330. Zie over het debat betreffende de 

jurisprudentie en het ‘activisme’ van het Hof onder meer: P. NEILL, The European Court of Justice: A case 
study in judicial activism, London, European Policy Forum 1995, 54 p.; T.C. HARTLEY, “The European court, 
judicial objectivity and the constitution of the European Union,” The Law Quarterly Review 1996, 95-109; 
G. HOWE, “Euro-justice: Yes or no?” European law review 1996, 192-198; D. EDWARD, “Judicial activism – 
Myth or reality?” in A.I.L. CAMPBELL, M. VOYATZI, Legal reasoning and juridical interpretation of European 
law. Essays in honour of Lord Mackenzie-Stuart, Trenton Publishing 1996, 29-68; T. TRIDIMAS, “The court 
of justice and judicial activism,” European law review 1996, 199-210; X., “The Court of justice in the 
limelight – again,” CMLR 2008, 1572-1579; G. CONWAY, The limits of legal reasoning and the European 
Court of Justice, Cambridge, University Press, 2012, 346 p.; G. BECK, The legal reasoning of the Court of 
Justice of the EU, 486 p.; H. DE WAELE, Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie, Den Haag, 
Boom, 2009, 483 p.; S. GARBEN, “Sky-high controversy and high-flying claims? The Sturgeon case law in 
light of judicial activism, euroscepticism and eurlegalism,” CMLR 2013, 15-46; T. HORSLEY, “Reflections on 
the role of the Court of Justice as the “motor” of European integration: Legal limits to judicial lawmaking,” 
CMLR 2013, 931-964; H. MICKLITZ en B. DE WITTE, The European Court of Justice and the autonomy of the 
member states, Cambridge, Intersentia, 2012, 402 p.; E. MUIR, M. DAWSON en B. DE WITTE, Judicial 
activism at the European Court of Justice, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 292 p.; M. ADAMS, H. DE 
WAELE, J. MEEUSEN en G. STRAETMANS, Judging Europe’s judges – The legitimacy of the case law of the 
European Court of Justice, Oxford, Hart, 2013, 261 p.; H. DE WAELE, “Rechtspleging door het Europees Hof 
van Justitie: activistisch, kwaliteitsvol, methodisch zuiver, problematisch?” SEW 2013, 462-472. 
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is390. Want wat moet het Hof immers doen wanneer het geconfronteerd wordt met 

verdragsbepalingen waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is?391 Andere rechtsleer 

merkt verder op dat het Hof bij deze balansoefening steeds beperkt zal worden omdat bij 

afwezigheid van een stevige verdragsverankering er beroep moet worden gedaan op 

rechterlijke doctrines die door andere uitspraken of wetgeving steeds vervangen kunnen 

worden.392 Tot slot is er ook rechtsleer die van mening is dat het Hof steeds een aangepaste 

proportionaliteitstest en dus een test met een andere intensiteit hanteert, afhankelijk van 

de potentiële impact van de interne marktregels op het verzorgingsstaatregime. Op deze 

manier kan het bijgevolg rekening houden met de verantwoordelijkheden van de lidstaten 

op sociaal gebied.393 

108. Het Hof van Justitie heeft in ieder geval over de jaren zeker bijgedragen tot een 

toenemende Europese integratie394 en dus ook tot versteviging van de sociale dimensie van 

de economische gemeenschap395, meer bepaald in haar rechtspraak met betrekking tot 

                                                      
390

  Zie voor een bespreking en een overzicht van de verschillende wettelijke beperkingen van ‘judicial 
lawmaking,’ T. HORSLEY, “Reflections on the role of the court of justice as the “motor” of European 
integration: Legal limits to judicial lawmaking,” CMLR 2013, 931-964. Wat misschien even of zelfs meer 
zorgwekkend is, is de kritiek betreffende de gebrekkige redeneringen van het Hof. De context waarin het 
Hof beslissingen moet nemen is echter sterk veranderd vergeleken met de oorspronkelijke situatie. Het 
aantal rechters is toegenomen waarbij plenaire sessies onmogelijk worden en er is ook de taalkwestie, 
waarbij een groot aantal rechters het steeds moeilijker vinden om in het Frans te delibereren. Ook het EU-
recht zelf is technischer en politieker geworden, met de kans op een permanente risico op contradictie 
tussen verplichtingen. Dit alles zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om een overtuigende redenering en 
samenhangend ‘case law’ te formuleren. X., “Editorial comments: The Court of Justice in the limelight – 
again,” CMLR 2008, 1577 en H. RASMUSSEN, “Present and future European judicial problems after 
enlargement and the post-2005 ideological revolt,” CMLR 2007, 1661-1687. 

391
  Zie hieromtrent de terechte opmerking van P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University 

Press, 2014: “If the member states are concerned with the judicial activism of the Court, they have but to 
be more specific as to the content and parameters of rights expressed either in the TFEU itself or 
legislation.”  

392
  M. FERRERA, “Modest beginnings, timid progresses: What’s next for social Europe?” in B. CANTILLON, H. 

VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: Interactions between law 
and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 22; F. SCHARPF, “Legitimacy in the multi-level European Polity,” 
European Political Science Review 2009, 1 en J.A. CAPORASO en S. TARROW, “Polanyi in Brussels: 
Supranational institutions and the transnational embedding of markets,” International organization 2009, 
63. 

393
    D. DAMJANOVIC, “The EU market rules as social market rules: Why the EU can be a social market 

economy,” CMLR 2013, 1705-1711. 
394

  “The Court has radically transformed both the constitutional nature of the (now) European Union, and the 
breadth and depth of the substantive rights protected within that constitutional space.” T. HORSLEY, 
“Reflections on the role of the court of justice as the “motor” of European integration: Legal limits to 
judicial lawmaking,” CMLR 2013, 931; 934-935. 

395
    S. LEIBFRIED en P. PIERSON, “Social policy: left to courts and markets?” in H. WALLACE & W. WALLACE, 

Policy making in the EU, Oxford, 2000, chapter 10, 288; V. HATZOPOLOUS, “A more social Europe; A 
political crossroads or a legal one way?”, CMLR 2005, 1599; S. SIMITIS, “Dismantling or strengthening 
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sociale diensten.396  Dit geldt ook met betrekking tot de bescherming van werknemers397, 

het financieel evenwicht van het sociaal zekerheidsstelsel398, de vereisten van het systeem 

van sociale bijstand399 en van de maatschappelijke orde400, bescherming tegen sociale 

dumping401 en het bestaan van een Europees fundamenteel stakingsrecht.402 Het Hof heeft 

het dan over “dwingende redenen van algemeen belang,” die de belemmering in kwestie 

rechtvaardigen.403 

109. Toch blijft er onzekerheid en bepaalde rechtsleer merkt op dat met de Viking en Laval-

arresten het Hof een andere weg lijkt te zijn ingeslaan. BARNARD en DE BAERE omschrijven 

het als volgt:  

“The Court applied its internal market case law with full vigour, the moment 

collective action was found to be a restriction and thus in breach of EU law, the social 

interests were on the back foot, having to defend themselves from the economic 

rights of free movement. The Court has made it difficult to defend the social interests 

due to its strict approach to justification and proportionality404.(…) The Court 

                                                      
labour law: the case of the ECJ”, ELJ 1996, 156-176. Zie contra: D. ASHIAGBOR, “Unravelling the embedded 
liberal bargain: labour and social welfare law in the context of the EU market integration,” ELJ 2013, 324. 

396
  M. RIGAUX, “Een steviger verankering van het Europese stelsel van sociaal recht in het 

gemeenschapsrecht: waarborg voor een duurzaam Europees sociaal model?” in J. MEEUSEN en G. 
STRAETMANS, Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartsstaat? Antwerpen, Intersentia, 
2007, 14. 

397
  Arresten HvJ C-32/93, Webb, 14 juli 1994, Jur. 1994, I-3567, overweging 19 en HvJ C-369/96 en C-376/96, 

Arblade, 23 november 1999, Jur. 1999, I-8453, overweging 36; HvJ C-165/98, Mazzoleni, 15 maart 2001, 
Jur. 2001, I-2189, overweging 27. 

398
  Arresten HvJ C-158/96, Kohll, 28 april 1998, Jur. 1998, I-1931, overweging 41; HvJ C-157/99, Smits en 

Peerebooms, 12 juli 2001, Jur. 2001, I-5473 overweging 72; HvJ C-385/99, Müller-Fauré, 13 mei 2003, Jur. 
2003, I-4509, overweging 73. 

399
  HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395, overweging 32. 

400
  HvJ C-110/78 en 111/78, Van Wesemael e.a., 18 januari 1979, Jur. 1979, 35, overweging 28; HvJ 220/83, 

Commissie/Frankrijk, 4 december 1986, Jur. 1986, 3663, overweging 20; HvJ C-67/98, Zenatti, 21 oktober 
1999, Jur. 1999, I-7289, overweging 31. 

401
  HvJ C-341/05, Laval, 18 december 2007, Jur. 2007, I-11767, overweging 103. 

402
  HvJ C-438/05, Viking, 11 december 2007, Jur. 2007, I-10779, overweging 44. 

403
  Zie het arrest Zenatti, 21 oktober 1999, Jur. 1999, I-7289, overweging 31: “Zoals in punt 29 van dit arrest is 

gezegd, moeten op dergelijke overwegingen gebaseerde maatregelen tevens geschikt zijn om de ermee 
beoogde doelen te bereiken, en mogen zij níet verder gaan dan wat daartoe noodzakelijk is.” 

404
   Er werd hier geen marge van appreciatie toegepast. C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment law 

to labour market reform,” in P. CRAIG en G. DE BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University Press, 
2011, 674. 
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potentially struck down the national rules but the EU could not deal with the problem 

given the absence of express competence to act”.405  

Met andere woorden: in deze zaken werd het recht om te staken wel erkend als een 

fundamenteel principe van het EU-recht, maar het Hof ontwikkelde vervolgens een 

standaard voor de bescherming van dit recht dat lager is dan hetgeen in veel EU-lidstaten 

bestaat. Dit recht mag immers niet uitgeoefend worden op een manier dat het functioneren 

van de EU interne markt alsook de vrijheid van vestiging ondermijnt.406 

Andere auteurs wijzen erop dat het Hof een onderscheid maakt bij de toepassing van het 

proportionaliteitsbeginsel.407 Er is eerder sprake van een gematigde test wanneer het gaat 

om mededingingsregels en “actieve” vrije markt regels (m.a.w. om rechten van de 

aanbieders, die toegepast worden op herverdelende sociale maatregelen binnen een 

lidstaat)408. Als het echter gaat om “passieve” vrije marktregels (m.a.w. om rechten van de 

ontvangers, die toegepast worden op regulerende sociale maatregelen), ingeroepen door de 

bevoordeelde van een sociale voorziening, wordt er een strikte proportionaliteitstest 

gehanteerd (kan hetzelfde resultaat bereikt worden door minder beperkende 

maatregelen?).409  Actieve maatregelen kunnen een impact hebben op het openen van de 

markt. Passieve maatregelen openen slechts de voorziening tot de ontvangers van de 

diensten. Deze laatste maatregelen hebben dus het potentieel niet om het systeem van een 

lidstaat om te vormen tot een open markt systeem, maar coördineren slechts de 

welvaartsvoorzieningen binnen de EU. De Viking en Laval-arresten passen echter niet binnen 

                                                      
405

   C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social union. Achievements and possibilities under the 
current EU Constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 12. Zie echter contra: “…The 
Court has on occasion proved that it was able to cope with its responsibilities, even in the absence of strict 
political guidelines, that it had the will and the tools to proceed to a convincing balance of interests. Of 
that positive attitude rooted in sound reasoning, an example is the Viking and Laval cases in which the 
Court duly balanced the respect of social rights, including the right to collective action and the right to 
strike, with the freedom to provide services and the freedom of establishment.” X., “Editorial comments – 
The Court of Justice in the limelight-again,” CMLR 2008, 1578. 

406
   F. FABBRINI en K. GRANAT, ““Yellow card, but no foul”: The role of the national parliaments under the 

subsidiarity protocol and the commission proposal for an EU regulation on the right to strike,” CMLR 2013, 
115. 

407
    D. DAMJANOVIC, “The EU market rules as social market rules: Why the EU can be a social market 

economy,” CMLR 2013, 1705-1709. 
408

   Voor het mededingingsrecht, zie de arresten HvJ C-67/96, Albany, 21 september 1999, Jur. 1999, I-5751, 
overweging 107 en HvJ C-437/09, AG2R Prévoyance, 3 maart 2011, Jur. 2011, I-973, overweging 76. Voor 
het vrij verkeer, zie de arresten HvJ C-141/07, Commissie/Duitsland, 11 september 2008, Jur. 2008, I-6935,  
overweging 51 en HvJ C-169/07, Hartlauer, 10 maart 2009, Jur. 2009, I-1721, overweging 30. 

409
    Zie het arrest HvJ C-385/99, Müller-Fauré en van Riet, 13 mei 2003, Jur. 2003, I-4509, overweging 68. 
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dit schema, maar men zou kunnen argumenteren volgens DAMJANOVIC dat het hier eerder 

gaat om regulerende dan om herverdelende sociale maatregelen (het recht om te staken).410 

3.3. Is er sprake van een sociaal deficit? 

110. Klopt het bijgevolg dat er sprake is van een “sociaal deficit”?  

Zoals boven vermeld heeft het Verdrag van Maastricht in 1993 alvast ruimere sociale 

elementen ingevoerd411, maar ook het Verdrag van Amsterdam in 1999 en het Verdrag van 

Lissabon in 2009 hebben het sociaal spectrum versterkt. Verder heeft het Handvest van 

fundamentele rechten van de EU bijgedragen tot een versterking van sociale elementen. 

Ook worden, dankzij de EU2020 strategie, het sociale en tewerkstellingsbeleid voor het eerst 

centraal geplaatst binnen de EU economische strategie.412  

Er zijn wel degelijk sociale openingen te vinden in de interne marktregels (de vier vrijheden) 

waarbij bijvoorbeeld inschakeling van personen die het verst verwijderd zijn van de 

arbeidsmarkt, geholpen worden door de toepassing van correctieve maatregelen maar ook 

door actieve beleidsmaatregelen. Dit is eveneens terug te vinden in het mededingingsrecht 

waar men, onder andere in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, uitzonderingen 

voorziet voor kwetsbare en gehandicapte werknemers alsook in de overheidsopdrachten 

regelgeving met het gebruik van “sociale criteria” (zie verder Hoofdstuk III). 

111. Toch blijft de vraag hoe de belangen van de interne markt en mededinging in 

evenwicht worden gebracht met andere waarden in de lidstaten, namelijk waarden die niet 

alleen betrekking hebben op het sociaal beleid, maar ook met betrekking tot het cultureel 

beleid, de bescherming van de gezondheid en veiligheid en de bescherming van 

fundamentele rechten.  

                                                      
410

    D. DAMJANOVIC, “The EU market rules as social market rules: Why the EU can be a social market 
economy,” CMLR 2013, 1705-1709. 

411
   Artikel 117-122 EEG Verdrag van 1957. Zie verder randnummer 87. 

412
  P. WATSON, EU social & employment law, Oxford, University Press, 2014, 51. Deze EU2020-streefdoelen 

zijn volgens CANTILLON en VAN MECHELEN een voorlopig eindpunt in het definiëren van de sociale 
dimensie van de EU. B. CANTILLON en N. VAN MECHELEN, “Between dream and reality…on anti-poverty 
policy, minimum income protection and the European social model,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN 
en P. PLOSCAR, Social inclusion and social protection in the EU: Interactions between law and policy, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 180. 
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Zo is de uitzondering op het vrij verkeer met betrekking tot volksgezondheid altijd in het 

verdrag aanwezig geweest413 en uitzonderingen met betrekking tot het milieu en 

consumentenbescherming werden door het Hof in de jaren ’80 als belangen toegevoegd aan 

de lijst die expliciet in het Verdrag was opgenomen.414 Fundamentele rechten zoals de 

vrijheid van vergadering en vereniging en de vrijheid van meningsuiting, zijn verder niet 

absoluut en kunnen onderworpen worden aan uitzonderingen in het algemeen belang.415  

112. In bepaalde arresten is het Hof veel verder gegaan dan een systeem dat erop gericht is 

enkel het vrij verkeer te verzekeren van productiefactoren en onverstoorde mededinging te 

realiseren. Schijnbaar treedt het op als beschermer van individuele rechten,  via de vrij 

verkeerbepalingen, en hebben lidstaten bepaalde verplichtingen ten aanzien van burgers als 

“Europese burgers”416 eerder dan als “economische actoren”.417 Het Hof heeft in het 

verleden wel degelijk gewicht toegekend aan andere belangen dan vrij verkeer en vrije 

mededinging.418  

                                                      
413

  Zie de artikelen  36, 45 (lid 3), 52 en 62 VWEU. 
414

  Zie bijvoorbeeld arresten waar de bescherming van het milieu als een wezenlijke doelstelling van de 
gemeenschap werd aangemerkt: HvJ 302/86, Commissie/Denemarken, 20 september 1988, Jur. 1988, 
4607, overweging 8; HvJ C-284/95, Safety Hi-Tech v S & T, 14 juli 1998, Jur. 1998, I-4301, overwegingen 64-
66 en HvJ C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, 13 maart 2001, Jur. 2001, I-2099, overweging 76.  

415
  Zie artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de EU en het arrest HvJ C-112/00, 

Schmidberger/Oostenrijk, 12 juni 2003, Jur. 2003, I-5659, overwegingen 73-74 (“Hieruit volgt dat in de 
Gemeenschap geen maatregelen toelaatbaar zijn die zich niet verdragen met de eerbiediging van de aldus 
erkende rechten van de mens (…). Aangezien zowel de Gemeenschap als de lidstaten gehouden zijn de 
grondrechten te eerbiedigen, vormt de bescherming van die rechten een legitiem belang, dat in beginsel 
een rechtvaardiging vormt voor een beperking van verplichtingen krachtens het gemeenschapsrecht, zelfs 
uit hoofde van een door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheid zoals het vrije verkeer van 
goederen,” en 81-82 (“In die omstandigheden moeten de betrokken belangen tegen elkaar worden 
afgewogen en moet aan de hand van alle omstandigheden van elk afzonderlijk geval worden nagegaan of 
een juist evenwicht tussen die belangen is geëerbiedigd. De bevoegde autoriteiten beschikken daarbij over 
een ruime beoordelingsbevoegdheid. Niettemin moet worden nagegaan of de beperkingen op het 
intracommunautaire handelsverkeer evenredig zijn aan de nagestreefde legitieme doelstelling, in casu de 
bescherming van de grondrechten.”) P. OLIVER, “Competition and free movement: their place in the 
Treaty,” in P. NEBBIA en T. TRIDIMAS, European Union law for the 21st century: rethinking the new legal 
order, Oxford, Hart, 2004, vol. 2, 168-169. 

416
  Zie onder andere artikel 21 VWEU: “Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van 

de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.” (Lid1).  

417
  Volgens SPAVENTA gaat het om een plicht om bij individuele rechten niet tussen te komen (zie het arrest 

Gebhard, HvJ C-55/94, 30 november 1995, Jur. 1995, I-4165 ) en een plicht om individuele rechten te 
respecteren (zie het arrest Carpenter, HvJ C-60/00, 11 juli 2002, Jur. 2002, I-6279 waar een link met de 
economische dimensie minimaal was). E. SPAVENTA, “From Gebhard tot Carpenter: towards a 
(non)economic European constitution,” CMLR 2004, 773. 

418
  P. OLIVER, “Competition and free movement: their place in the Treaty,” in P. NEBBIA en T. TRIDIMAS, 

European Union law for the 21st century: rethinking the new legal order, Oxford, Hart, 2004, vol. 2, 174. 
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Anderzijds blijkt ze precies het tegenovergestelde gedaan te hebben, zoals aangehaald door 

BARNARD en DE BAERE in de Viking en Laval-arresten419. Omdat het Hof immers de vier 

vrijheden had toegepast op een domein dat expliciet is uitgesloten van EU bevoegdheden, 

maar door het Hof dus niet gesteld werd dat het EU recht niet van toepassing was op deze 

situatie,420 en collectieve actie aanzien werd als een beperking op en dus een schending van 

het EU recht421. Zo bracht het Hof een juridisch vacuüm tot stand omdat de EU immers niet 

met dit probleem kon omgaan, aangezien een expliciete bevoegdheid om op te treden 

ontbreekt. Hier is er dus effectief sprake van een sociaal deficit.422  

De Monti II - regulering423 werd vervolgens uitgewerkt door de Commissie om dit probleem 

aan te pakken en waarin aangegeven werd wanneer vakbonden het stakingsrecht konden 

gebruiken in het geval van grensoverschrijdende operaties. Een aantal lidstaten 

                                                      
419

   Zie verder voor een bespreking van deze arresten ook J. MALMBERG en T. SIGEMAN, “Industrial actions 
and EU economic freedoms: the autonomous collective bargaining model curtailed by the European Court 
of Justice,” CMLR 2008, 1115; C. KILPATRICK, “Laval’s regulatory conundrum: collective standard-setting 
and the Court’s new approach to posted workers,” ELR 2009, 844; P. SYRPIS en T. NOVITZ, “Economic and 
social rights in conflict: political and judicial approaches to their reconciliation,” ELR 2008, 411; S. DEAKIN, 
“The Lisbon treaty, the Viking and Laval judgements and the financial crisis: In search of new foundations 
for Europe’s “social market economy,” in N. BRUUN, K. LORCHER en I. SCHOMANN, The Lisbon treaty and 
social Europe, Oxford, Hart, 2011, 19. 

420
    Zie HvJ C-67/96, Albany, 21 september 1999, Jur. 1999, I-5751. 

421
   Dit had volgens BARNARD eigenlijk wel geanticipeerd kunnen worden, aangezien het Hof vanaf de jaren ’90 

de Säger (HvJ C-76/90, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4221) ‘markttoegang’-rechtspraak begon toe te passen, 
waardoor het economisch recht van vrij verkeer voorrang kreeg boven het sociaal belang. Deze aanpak 
verving de discriminatie analyse die het Hof ervoor had toegepast en dat er in slaagde om een delicate 
evenwicht te vinden tussen het behoud van het nationaal arbeidsrecht en de EU regels betreffende vrij 
verkeer. Dit komt omdat het non-discriminatiemodel een vergelijkende aanpak hanteerde en bekeek hoe 
personen met de nationaliteit van de lidstaat in kwestie enerzijds en migranten anderzijds behandeld 
werden. De markttoegang aanpak bekijkt de situatie echter vanuit het perspectief van de externe actor en 
vraagt zich af of de nationale maatregel de mogelijkheid van de externe actor beperkt of verhindert om 
toegang tot de markt te krijgen of vrij verkeer uit te oefenen. Niet-discriminerende nationale regels die 
een stakingsactie toelieten en rechtsgeldig waren onder de discriminatie analyse, werden bijgevolg illegaal 
onder de markttoegang aanpak omdat zij de vrijheid van een ondernemer verhinderen om bijvoorbeeld 
een vaartuig te hervlaggen (Viking). Zie C. BARNARD, Free movement and labour rights: Squaring the 
circle? University of Cambridge, Law Faculty, Legal studies research paper series, no. 23/2013, 3. Zie 
verder ook J. SNELL, “The notion of market access: a concept or a slogan?” CMLR 2010, 437; C. BARNARD 
en S. DEAKIN, “Market access and regulatory competition,” in C. BARNARD en J. SCOTT, The legal 
foundations of the internal market: Unpacking the premises, Oxford, Hart, 2002, 456 p.; G. DAVIES, 
“Understanding market access: exploring the economic rationality of different conceptions of free 
movement law,” German law journal  2010, 673; E. SPAVENTA, “From Gebhard to Carpenter: towards a 
(non-)economic European constitution”, CMLR 2004, 743. 

422
   C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social union. Achievements and possibilities under the 

current EU constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 12. 
423

   Voorstel van de Raad tot een verordening betreffende het recht tot uitoefening van collectieve actie 
binnen de context van de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van diensten, 21 maart 2012, 
COM(2012)130 definitief. 
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beschouwden dit echter als een poging tot het omzeilen van de beperkingen van artikel 153, 

5 VWEU en daarop werd de gele kaart - procedure van het Subsidiariteitsprotocol 

ingeroepen.424 Het voorstel van de vakbonden om een “social progress protocol”425 op te 

nemen in de verdragen, waarbij sociale belangen voorrang zouden krijgen boven 

economische belangen, werd tevens niet geheel onverwacht verworpen door de 

werkgevers. Er blijft dus een grote kloof tussen voor- en tegenstanders en bovendien veel 

rechtsonzekerheid.  

113. BARNARD ziet heil in een echte balancering tussen de twee waarden door middel van 

(een aanpassing van) het proportionaliteitsbeginsel, wat het haalbaarst lijkt in vergelijking 

met andere (volgens haar eerder onhaalbare) opties.426 Er zijn hier verschillende 

mogelijkheden, namelijk: het Hof vragen om een marge van appreciatie-aanpak aan te 

nemen, waardoor de beslissing over proportionaliteit wordt doorverwezen naar de nationale 

rechtbanken, het proceduraliseren van de aanpak op proportionaliteit en tot slot het 

hanteren van een drieledige aanpak, waarbij in derde instantie zou gekeken worden of de 

toepassing van het proportionaliteitsprincipe zou resulteren in het ondermijnen van de 

essentie van het recht dat beschermd wordt. Dit komt erop  neer dat de rechtbanken 

zouden bekijken of bijvoorbeeld het stakingsrecht gepast en noodzakelijk is, maar ook of 

beperkingen ervan het stakingsrecht zou ondermijnen. Dit zou een verzachtend effect 

hebben.427 

                                                      
424

   De Commissie was van oordeel dat het voorstel in overeenstemming was met het subsidiariteitsprincipe, 
de reden voor het terugtrekken ervan was het gebrek aan de noodzakelijke politieke steun voor het 
voorstel in het Europees parlement en de Raad. FABBRINI en GRANAT volgen deze redenering maar wijzen 
er op dat de Commissie het voorstel had kunnen behouden, maar wel de inhoud had kunnen aanpassen. 
Deze terugtrekking zou het onbedoelde effect kunnen teweegbrengen dat nationale parlementen de 
subsidiariteitsherziening zullen misbruiken en een misverstand aanwakkeren over hun rol in het EU 
wetgevingsproces.  F. FABBRINI en K. GRANAT, “Yellow card but no foul: The role of the national 
parliaments under the subsidiarity protocol and the commission proposal for an EU regulation on the right 
to strike,” CMLR 2013, 135-139. BARNARD merkt op dat hoewel dit voorstel verworpen werd, het wel 
zeker interessant was omdat het tenminste trachtte om economische en sociale rechten te verzoenen.  C. 
BARNARD, Free movement and labour rights: Squaring the circle? University of Cambridge, Law Faculty, 
Legal studies research paper series, no. 23/2013, 9. 

425
   Zie ETUC, Proposal for a social progress protocol, 18 maart 2008, http://www.etuc.org/proposal-social-

progress-protocol . 
426

   Namelijk vasthouden aan het beperken van de reikwijdte van het EU-recht (in de zin van het Albany arrest) 
of de prioriteit van sociale rechten garanderen. 

427
   C. BARNARD, Free movement and labour rights: Squaring the circle? University of Cambridge, Law Faculty, 

Legal studies research paper series, no. 23/2013, 23-26. Zie ook M. BOBEK, “Note on Volker and Scheke”, 
CMLR 2011, 2019 en over het debat in de rechtsleer betreffende het al dan niet toepassen van een 
drieledige test van proportionaliteit in de analyse van het Hof: T. TRIDIMAS, The general principles of EC 
law, Oxford, University press, 2006, 173-215. Ook wordt geopperd dat het Hof van Justitie aandacht zou 

 

http://www.etuc.org/proposal-social-progress-protocol
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Voorlopig is het duidelijk dat zolang de EU gebrek heeft aan een concrete bevoegdheid op 

sociaal vlak en het Hof beperkt is uitspraken te doen gebaseerd op de economische 

voorzieningen in het Verdrag, het uiteindelijk wel genoodzaakt kan zijn om een eerder 

liberale dan sociale agenda door te drukken.428 Het sociaal element zal enkel effectief 

geïmplementeerd kunnen worden zodra de wetgevende macht van de Unie zich uitstrekt tot 

deze maatregelen.429  

114. Het spreekt voor zich dat beide aspecten, zowel het sociale als het economische, 

noodzakelijk zijn en dat zij elkaar ook nodig hebben. Een hoog competitieve sociale markt en 

                                                      
moeten hebben voor de Europese mensenrechten wanneer het de vier vrijheden kadert, in het geval de 
toepassing een botsing met het nationale of EU-sociaal beleid zou betekenen. Artikel 6, 2 VEU vraagt aan 
de EU om toe te treden tot het EVRM, maar dergelijke toetreding moet nog plaatsvinden. Zie voor de 
bijhorende juridische moeilijkheden het advies nr. 2/13 van het Hof van Justitie over toetreding tot het 
EVRM van 18 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. C. BARNARD, “EU ‘social’ policy: From employment 
law to labour market reforms,” in P. CRAIG en G. DE BURCA, The evolution of EU law, Oxford, University 
press, 2011, 676; K. EWING en J. HENDY, “The dramatic implications of Demir and Baykara,” ILJ 2010, 2. In 
de arresten Demir en Baykara werd door het Europees Hof voor de Mensenrechten gesteld dat het recht 
tot collectieve actie en collectieve onderhandeling afgeleid kan worden uit artikel 11 van het EVRM, het 
recht tot vrijheid van vereniging. Ook werd er verwezen naar het EU Handvest van fundamentele rechten 
en de ILO Conventies. EHRM 12 november 2008, nr. 34503/97, Demir en Baykara v. Turkije, 
http://www.echr.coe.int (8 januari 2009). 

428
   MADURO stelt dat de EU haar sociale identiteit onder ogen moet zien en dat de EU een sociaal contract 

nodig heeft met een criterium van rechtvaardige herverdeling. M. MADURO, “Europe’s social self; “The 
sickness unto death,” Webpapers Constitutionalism & Governance beyond the state, 2000, nr. 2, 
www.bath.ac.uk/esml/conWEB en V. HATZOPOULOS en T. DO, “The case law of the ECJ concerning the 
free provision of services, 2000-2005,”CMLR 2006, 991. HATZOPOULOS wijst er wel op dat dit tegelijkertijd 
in perspectief moet geplaatst worden, aangezien het Hof steeds meer aandacht verleent aan de 
bescherming van fundamentele rechten. Zie ook J. MORIJN, “Balancing fundamental rights and common 
market freedoms in Union law: Schmidberger and Omega in the light of the European constitution,” ELJ 
2006, 15-40; S. DOUGLAS-SCOTT, “A tale of two courts; Luxembourg, Strasbourg and the growing 
European Human rights acquis,” CMLR 2006, 629-665; B. DE WITTE, “Balancing of economic law and 
human rights by the European Court of Justice,” in P.M. DUPUY, E.U. PETERSMANN en F. FRANCIONI, 
Human rights in international investment law and arbitration, Oxford, University press, 2009, 197-207. 

429
  “Even though it may be intended to create a social counterbalance to market considerations, its impact 

can be equated to and does not go beyond the recognition of the equal status of both a social and an 
economic objective of the European Union.” C. SEMMELMANN, “The European Union’s economic 
constitution under the Lisbon Treaty: Soul-searching shifts the focus to procedure,” ELR 2010, 521. Zie ook 
VERSCHUEREN die in het kader van stelsels van minimum inkomens er op wijst dat er een complete 
gebrek aan politieke wil is en wellicht ook aan een wettelijke grondslag om EU wetgeving hieromtrent te 
nemen dat concrete verplichtingen zou opleggen aan de lidstaten. Hoewel de EU aan migranten wel 
voldoende minimuminkomen garandeert binnen het kader van vrij verkeer en ze hier dus recht op hebben 
(zie de rechtspraak hieromtrent en het EU sociale zekerheidscoördinatiesysteem), leggen deze vrij verkeer 
instrumenten echter geen enkele verplichting aan de lidstaten op betreffende de voorwaarden, reikwijdte 
en bedrag van minimum inkomenstelsels. H. VERSCHUEREN, “Union law and the fight against poverty: 
Which legal instruments?” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and social 
protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 230. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.bath.ac.uk/esml/conWEB
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volledige tewerkstelling kunnen niet gerealiseerd worden zonder de mededinging goed te 

beschermen (en vice versa).430  

In zijn rapport van 2010 bevestigde Mario Monti de belangrijkheid tot verzoening van deze 

tweestrijd, wat de verdere uitbouw van de interne markt alleen maar ten goede kan komen:  

“Over time, the EU system has accumulated internal asymmetries between market 

integration at supranational level and social protection at national level, which 

generates frictions and are a source of disenchantment and hostility towards market 

opening. To make the relaunch of the single market sustainable it is necessary to 

remove in a targeted way these sources of frictions. In some cases, this implies 

adjusting existing single market rules to take account of the need of social and local 

contexts.”431 

115. Bepaalde rechtsleer stelt verschillende opties voor om toch vorderingen te kunnen 

maken in het kader van een “Europese sociale unie”, zoals het gebruik van artikel 9 VWEU 

en het mechanisme van ‘nauwere samenwerking432’. Er werd hoger  op gewezen dat artikel 

9 VWEU een potentieel sterk anker zou kunnen zijn dat de EU instellingen in de toekomst 

kan helpen bij het vinden van een evenwicht tussen economische en sociale 

                                                      
430

  J. DREXL, “Competition law as part of the European constitution,” in A. VON BOGDANDY en J. BAST, 
Principles of European constitutional law, Oxford, Hart, 2010, 665. 

431
  M. MONTI, A new strategy for the single market – At the service of Europe’s economy and society, Report 

to the president of the European Commission José Manuel Barroso, 9 May 2010, 68. In dit rapport maakt 
hij een vergelijking tussen de lidstaten met een continentale, sociale markteconomie traditie en de 
Angelsaksische lidstaten. In het eerste geval wordt volgens hem de nadruk eerder gelegd op de 
werknemer en de ondernemer. Er wordt meer aandacht geschonken aan sociale aspecten en diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) zijn de sleutel voor een ruim sociaal beleid. In de Angelsaksische 
landen is men het idee van meer actie en inmenging vanuit Europa op het gebied van het sociaal beleid, 
belastingen, het industrieel beleid of bescherming van DAEB daarentegen niet erg genegen (p. 28-29). 

432
   Elke nauwere samenwerking dient het integratieproces van de Unie te versterken en mag geen afbreuk 

doen aan de interne markt noch aan de economische en sociale samenhang van de Unie. In het Verdrag 
van Lissabon is het minimumaantal lidstaten dat voor een nauwere samenwerking vereist is, vastgesteld 
op negen. Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt 
aangegaan. Deelname is ook daarna te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat de lidstaat in kwestie de in 
het kader van de nauwere samenwerking genomen besluiten naleeft. De Commissie en de lidstaten zien 
erop toe dat zoveel mogelijk lidstaten aan een nauwere samenwerking deelnemen. De in het kader van 
een nauwere samenwerking aangenomen besluiten maken geen deel uit van het EU acquis. Zij worden 
uitsluitend toegepast door de deelnemende lidstaten. De Raad en de Commissie zorgen ervoor dat de in 
het kader van een nauwere samenwerking ondernomen acties coherent zijn met de andere acties en 
beleidsmaatregelen van de Unie. Zie voor meer over de nauwere samenwerkingsmethode: Titel IV van het 
VEU en artikel 20 VEU en Artikels 326-334 VWEU. C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social 
union. Achievements and possibilities under the current EU constitutional framework, KULeuven 
Euroforum, Leuven, 2014, 44. 
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doelstellingen.433 Door middel van deze clausule zouden de marktregels kunnen worden 

geherdefiniëerd en de doelstelling niet alleen toespitsen op de oprichting en het behoud van 

een vrije, competitieve markt, maar ook op het beter functioneren van een “sociale 

markteconomie.” De tweede optie, namelijk het mechanisme van nauwere samenwerking, 

kan interessant zijn omdat er vaak sprake is van lidstaten die weigeren dat de EU haar 

bevoegdheden op dit vlak uitoefent, of geen compromis kunnen bereiken. In dit geval zou 

dit mechanisme gehanteerd kunnen worden zodat andere lidstaten wel verder kunnen en 

samenwerken op bijvoorbeeld sociaal vlak434 indien zij dit zouden willen.435  

In een advies van 2011 werd door het EESC verder gesteld dat: 

“De Europese Commissie, die krachtens het Verdrag van Lissabon "het algemeen 

belang van de Unie" moet bevorderen (art. 17 VEU), moet erop toezien dat de 

horizontale sociale clausule naar behoren wordt toegepast en in alle relevante 

documenten en juridische geschriften wordt vermeld en ten volle in aanmerking 

wordt genomen, en bijdraagt tot de verwezenlijking van de nieuwe 

Verdragsdoelstellingen door zowel de EU als de lidstaten. 

Tevens zou de Commissie in het kader van het algemeen systeem voor 

effectbeoordeling over de gehele linie meer gewicht moeten toekennen aan sociale-

effectbeoordelingen. Alleen dan zullen de gemeenschappelijke sociale doelstellingen 

                                                      
433

  M. FERRERA, “Mapping the components of social EU,” in E. MARLIER en D. NATALI, Europe 2020. Towards 
a more social EU? Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2010, 57. Deze auteur verwijst naar het voorstel van de 
Europese vakbonden om het Verdrag van Lissabon te amenderen met een “social progress protocol,” 
waarbij bepaald zou worden dat noch de economische vrijheden noch de mededingingsregels voorrang 
zouden verkrijgen boven de fundamentele rechten. Zie www.etuc.org en A. BUECKERT en W. WARNER, 
Viking-Laval-Rueffert: Consequences and policy perspectives, Brussels, ETUI, 2010, 143-145. 

434
  De twee recentste nauwere samenwerkingsprocedures zijn echter eerder economisch van aard, zie: 

Verordening nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied 
van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.L. 29 december 2010, 
afl. 343, 1; Verordening nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot 
het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van 
eenheidsoctrooibescherming, Pb.L. 31 december 2012, afl. 361, 1;  Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
van 14 februari 2013 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op 
financiële transacties, COM(2013) 71 definitief. 

435
   Toch moet men ook opletten bij deze vorm van ‘flexibele integratie’. Dit zou immers bijvoorbeeld kunnen 

leiden tot de opkomst van een eurozone ‘harde kern’ die dominante politieke invloed zou kunnen 
uitoefenen binnen de Europese Raad en zou zo ook kunnen functioneren als een sterk juridisch blok 
binnen de Raad, vooral als deze lidstaten beginnen samen te stemmen. Er is ook geen uitzondering op het 
gele kaartsysteem, waarbij nationale parlementen toezien op de toepassing van het 
subsidiariteitsprincipe. X., “Editorial comments – What do we want? Flexibility! Sort-of…When do we want 
it? Now! Maybe..,”CMLR 2013, 680 en P. CRAIG, “Review article – Two-speed, Multi-speed and Europe’s 
future: A review of Jean-Claude Piris on the Future of Europe,” ELR 2012, 800- 810. 

http://www.etuc.org/
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van de EU systematisch in aanmerking worden genomen op alle relevante EU-

beleidsterreinen.”436 

Om er dus voor te zorgen dat de gemeenschappelijke sociale doelstellingen van de EU 

gecoördineerd worden in alle EU-beleidsdomeinen moet de sociale effectbeoordeling, 

binnen de Commissie’s algemeen effect beoordelingssysteem, een grote rol spelen. Het Hof 

van Justitie zou op haar beurt vervolgens een rol spelen door de argumenten te analyseren 

op basis waarvan de EU het noodzakelijk vond om bepaalde maatregelen in te voeren door 

de rechtvaardiging te analyseren in de effectbeoordeling.437 

Desondanks alle kritiek mag de impact van de open coördinatie methode,  niet zo maar 

worden verwaarloosd en kan het een toenemende betekenis krijgen door het stimuleren 

van de wisselwerking tussen beleid en wetgeving. Concreet zien CANTILLON, VERSCHUEREN 

en PLOSCAR de consumentenbescherming en het recht op vrij verkeer als mogelijke 

stapstenen naar een meer sociaal Europa. De SPSI – Open coördinatiemethode zou dan 

kunnen aanzien worden als een vorm van brainstorm die tot meer bindende 

overeenkomsten zou kunnen leiden.438  

Hogergenoemde strategieën kunnen bijgevolg als instrumenten dienen om een 

geïntegreerde aanpak te garanderen en ervoor te zorgen dat sociale doelstellingen in het 

overige beleid worden verwerkt (mainstreaming).439 

                                                      
436

   “Naast de horizontale sociale clausule en de effectbeoordeling zijn er nog andere mechanismen om de 
coördinatie van het sociaal beleid van de EU en de samenwerking ter zake te verbeteren. We denken dan 
o.m. aan de open coördinatiemethode op sociaal gebied, het cohesiebeleid en de doelstellingen inzake 
sociale bescherming en sociale integratie.” EESC, Advies over Een samenhangender en beter gecoördineerd 
sociaal beleid van de EU via de nieuwe horizontale sociale clausule van artikel 9 VWEU, 26 oktober 2011, 
SOC/407, punt 1.3-1.4 en punt 3.10. Zie ook het eerder advies, EESC, Advies over de open 
coördinatiemethode en de sociale clausule in het kader van de Europa 2020-strategie, 15 juli 2010, 
SOC/381. 

437
   C. BARNARD en G. DE BAERE, Towards a European social union. Achievements and possibilities under the 

current EU constitutional framework, KULeuven Euroforum, Leuven, 2014, 37. 
438

   B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, “Social protection and social inclusion in the EU: Any 
interactions between law and policy?” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion 
and social protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 14-15. 

439
  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over de mededeling van de Commissie over het Europees 

platform tegen armoede en sociale uitsluiting: Een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang, 
25 augustus 2011, COM(2010) 758 definitief, 15 juni 2011, SOC/405. 
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§4. Tussenbesluit 

116. Eén van de kerntaken van de EU volgens artikel 3, lid 3 VEU, is het tot stand brengen 

van een “interne markt.” De regels met betrekking tot het vrij verkeer en de 

mededingingsregels zijn immers fundamenteel voor de EU en hebben dezelfde 

doelstellingen: beiden willen een interne markt realiseren en beiden zijn onderworpen aan 

een toetsing van het effect van handel tussen lidstaten. In hetzelfde artikel wordt tevens 

echter gesteld dat de Unie een “sociale markteconomie” met een groot concurrentie-

vermogen nastreeft, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en met 

een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu.  

Wat sociale politiek betreft, heeft de Unie een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten en 

moet zij, bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden, rekening houden met 

de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de 

waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting 

alsook een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.  

117. Het is nooit zeer duidelijk geweest hoe een concreet evenwicht te vinden tussen 

marktdoelstellingen en het sociaal beleid. Het Hof van Justitie krijgt vaak deze (on)dankbare 

taak voorgeschoteld en moet hier het evenwicht zien te bewaren. Volgens het Hof zijn beide 

doelstellingen gelijkwaardig; bepaalde rechtsleer spreekt dit echter tegen en is de mening 

toegedaan dat uit recente rechtspraak gebleken is dat het economisch aspect toch meer 

domineert. 

Het staat voor ons echter vast dat beide aspecten elkaar nodig hebben. Een hoog 

competitieve sociale markt en volledige tewerkstelling kunnen bijvoorbeeld niet 

gerealiseerd worden zonder een goede bescherming van de mededinging. Na de mislukking 

van de Lissabonstrategie, probeert Europa alvast meer groei, sociale cohesie en ecologische 

duurzaamheid te bereiken met de EU-2020 strategie en de verschillen aan te pakken met 

cohesie beleidsmaatregelen. 

118. Er is bijgevolg duidelijk sprake van een spanningsveld tussen enerzijds, het puur 

economisch en anderzijds, het sociaal aspect. Uit deze afdeling kunnen we voorlopig 

besluiten dat de EU niet intrinsiek noodzakelijk “asociaal” is. Haar bevoegdheden op sociaal 

vlak zijn (mede door de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de EU) momenteel 

wel beperkt (zie de artikelen 151-161 VWEU). Het feit dat het sociaal aspect nog grotendeels 
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berust op de nationale welvaartsstelsels en dat er geen ééngemaakt Europees sociaal beleid 

is, helpt de ontwikkeling van een sociaal Europa zeker niet vooruit.  

Anderzijds heeft het Hof een vrij grote bewegingsruimte, waardoor ze het sociaal aspect kan 

laten doorwegen gerechtvaardigd via onder andere het “algemeen belang” (zie verder, 

hoofdstuk III). Ook heeft het Verdrag van Lissabon bepalingen ingevoerd die een ruimere 

strekking van het sociaal aspect zouden kunnen ondersteunen. Zie in dit verband artikel 2 

VEU (solidariteit), artikel 3 lid 3 VEU (sociale markteconomie), artikel 9 VWEU (horizontale 

sociale clausule) en artikel 14 VWEU (DAEB). De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad zal 

gebeuren. Vooral artikel 9 VWEU roept hoge verwachtingen op om de balans in evenwicht te 

houden.  

119. In de volgende hoofdstukken proberen we concreet te achterhalen welke invloed de 

EU uitoefent op de maatschappelijke onderneming: 

(1) in het kader van het vrij verkeer (met betrekking tot diensten en vestiging) die hun 

handelen kan beperken;  

(2) in het kader van het mededingingsrecht, dat de financiering van deze 

ondernemingen in het kader van verboden staatssteun kan beperken.  

De EU wil immers een “level playing field” creëren voor alle ondernemingen, waarbij er geen 

onderscheid mag gemaakt worden op basis van de juridische vorm van de onderneming of 

op basis van het type van goederen en/of diensten (in dit geval sociale of ecologische 

activiteiten)440.  

Zoals hoger aangegeven, erkent de Europese Commissie wel de specifieke kenmerken van 

deze ondernemingen.  De Commissie erkent ook dat deze ondernemingen geconfronteerd 

worden met belemmeringen en dat zij te kampen hebben met bijzondere problemen, 

bijvoorbeeld bij het aantrekken van financiering en ze geeft eigenlijk ook toe dat de 

regelgeving nog onvoldoende rekening houdt met hun specifieke eigenschappen. De 

paradox is dat een uniforme aanpak voor alle ondernemingen met deze problemen 

eventueel discriminatie in de hand kan werken. Een aparte behandeling van deze 

                                                      
440

  European Commission, Social Business Initiative – Frequently asked questions, 25 October 2012, 
MEMO/11/735. 
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ondernemingen ten aanzien van andere ondernemingen, kan daarentegen tegelijkertijd 

precies hetzelfde effect teweegbrengen.  
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HOOFDSTUK 2. De maatschappelijke onderneming en het vrij verkeer 

Afdeling 1. Inleiding 

120. Zoals hoger reeds aangegeven omvat de interne markt een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is 

gewaarborgd.441  

121. Het geven van een nieuw élan aan de ééngemaakte markt is een cruciaal onderdeel 

van de EU-2020 strategie. De totstandbrenging van een diepe en efficiënte interne markt is 

immers van doorslaggevend belang voor de algemene macro-economische ontwikkeling van 

de Unie.442 Het potentieel ervan wordt momenteel echter niet optimaal benut; de 

ééngemaakte markt zou voor een nog grotere groei en nog meer banen kunnen zorgen. 

Daarom heeft de EU een “Single Market Act” opgesteld. Volgens de Commissie biedt de 

KMO het grootste werkgelegenheidspotentieel en haar rol in de ééngemaakte markt 

verdient bijgevolg bijzondere aandacht.443 Zoals hoger aangehaald, moet de “Small Business 

Act” hierin gesitueerd worden.444 

122. De modernisering van de interne markt heeft de afgelopen jaren geleid tot steeds 

meer rechtszaken (betreffende het vrij verkeer van diensten445) maar ook tot een nieuw 

                                                      
441

  Artikel 26, 2 VWEU. De in de artikelen 56 t.e.m. 62 VWEU voorziene vrijheid is de uiting van het beginsel 
van de vrije allocatie van productiefactoren dat eveneens ten gronde ligt aan het vrije verkeer van 
werknemers en kapitaal. Krachtens dit beginsel moeten de productiefactoren (arbeid en kapitaal) kunnen 
worden aangewend waar de sociale, economische en financiële voorwaarden optimaal zijn voor een 
maximalisering van hun rendabiliteit. Deze vrijheid heeft dus in de eerste plaats een economische 
finaliteit. Dit principe berustte oorspronkelijk op het liberale dogma dat de ondernemer zich daar moet 
kunnen vestigen waar de sociale, juridische, economische en financiële voorwarden hem het meest tot 
voordeel strekken om zijn economische activiteit te ontplooien en gebruik te kunnen maken van het vrij 
goederen- en dienstenverkeer. P. DE BANDT, “Inleidende commentaar bij de artikelen 56-62 VWEU,” in: 
X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. 
Grondslagen, A. Europees recht, 2012, 1-33. 

442
  M. MONTI, A new strategy for the single market – At the service of Europe’s economy and society, Report 

to the president of the European Commission José Manuel Barroso, 9 May 2010, 7.  
443

  Mededeling Commissie, Naar een single market act, Voor een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen, 27 oktober 2010, COM(2010)608 definitief, 6. 

444
  Mededeling Commissie, Naar een single market act, Voor een sociale markteconomie met een groot 

concurrentievermogen, 27 oktober 2010, COM(2010)608 definitief, 15. 
445

   In de periode 2000-2005 heeft het Hof bijna 3.5 meer zaken moeten behandelen (40 zaken tussen 1995-
1999 in vergelijking met 140 zaken tussen 2000 en 2005), waarbij het wegwerken van alle belemmeringen 
op het vrij verkeer van diensten (en niet alleen de discriminerende maatregelen) voorop staat. V. 
HATZOPOULOS en T. DO, “The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005,” 
CMLR 2006, 923. 
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juridisch kader, hoofdzakelijk door middel van juridisch-technisch innoverende secundaire 

EU wetgeving (zoals de dienstenrichtlijn) en is ook beter onderbouwd door het Verdrag van 

Lissabon.446 De verwezenlijking van de interne markt wordt nu geformuleerd als een 

doelstelling van de EU op zich (in plaats van een noodzakelijk instrument om hogere EU-

doelstellingen te bereiken).447 Er is meer aandacht voor synergie met andere beleidstakken 

(artikel 7 VWEU stipuleert dat de Unie toeziet op de samenhang tussen haar verschillende 

beleidsmaatregelen en optredens) en horizontale beginselen (artikelen 8, 9 en 10 VWEU). De 

onmiddellijke implicaties hiervan zijn echter een verhoogd risico op confrontatie, vooral met 

niet-economische belangen, bijvoorbeeld met sociaal beleid. De hoger besproken Viking 

zaak bewijst dat de verwezenlijking van de interne markt als een doelstelling prominent 

voorop staat, maar dat ook nieuwe beperkingen worden geïntroduceerd door het 

inschrijven van andere doelstellingen naast de interne markt en van meerdere horizontale 

beginselen die mee in de balans dienen te worden gelegd.448 

123. Dienstenvrijheid impliceert onderling erkennende gelijke/nationale behandeling, 

uitgaande van het thuislandbeginsel. De lidstaten passen de beperkingen op het vrij verkeer 

zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfplaats toe (art. 61 VWEU). Conform het 

thuislandbeginsel moeten diensten overal in de EU kunnen worden aangeboden en verricht 

als de dienstverlener voldoet aan de wetgeving van het oorsprongland.449 

124. De social profit in het algemeen is bij uitstek een sector met een uitgebreid stelsel van 

erkennings-, subsidiërings- en kwaliteitscriteria met als finaliteit het garanderen van de 

betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening (en bijgevolg in 

                                                      
446

   I. GOVAERE, “De Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en dienstenrichtlijn: 
Implicaties voor de Belgische rechtsorde”, in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 3. 

447
    De oorspronkelijke visie op de interne markt die in voege was van 1957 tot en met november 2009 vertrok 

vanuit een instrumentele en reactieve benadering. De focus lag op het wegwerken van bestaande of 
identificeerbare handelsbelemmeringen in intracommunautaire context die de interne markt zou kunnen 
verstoren. I. GOVAERE, “De Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en 
dienstenrichtlijn: Implicaties voor de Belgische rechtsorde”, in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne 
interne markt voor de praktijkjurist, XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 12. 

448
   I. GOVAERE, “De Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en dienstenrichtlijn: 

Implicaties voor de Belgische rechtsorde”, in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 14-15. 

449
   HvJ C-76/90, Säger, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4221; HvJ C-49/98, C-50/98; C-68-71/98, Finalarte, 25 oktober 

2001, Jur. 2001, I-7831 en HvJ C-164/99, Portugaia Construçoes, 24 januari 2002,  Jur. 2002, I-787. A.M. 
VAN DEN BOSSCHE, “Over Europees recht, lokale besturen en (hun) diensten,” in L. HOORNAERT, G. 
STRAETMANS en A.M. VAN DEN BOSSCHE, Lokale besturen: Dichtbij en EU-nabij, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 21-22.  
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het kader van het algemeen belang). De diensten worden verder aangeboden op een 

gereguleerde markt omdat de gewone marktmechanismen, omwille van de specificiteit van 

deze sector, niet altijd in dezelfde mate de nodige garanties ten aanzien van de 

doelstellingen bieden.450 Vergunningen, licenties, erkenningen en concessies kunnen echter 

vaak een belemmering vormen in de zin van het vrij verkeer. Er moet dus rekening gehouden 

worden met de bepalingen betreffende het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van 

vestiging. Vooral deze laatste kan een rol spelen voor potentiële buitenlandse 

maatschappelijke dienstverleners (in het kader van bijvoorbeeld sociale huisvesting, 

kinderopvang of zorgverleners zoals zieken- en rusthuizen), al is dit waarschijnlijk 

momenteel meestal beperkt tot gemeenten gesitueerd dicht bij de grens.451 

Volgens artikel 56 VWEU zijn beperkingen en belemmeringen van het vrij verrichten van 

diensten binnen de Unie verboden en is er dus een gebod van gelijke behandeling van de 

dienstverrichters die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de afnemer van de diensten.452 

Elke beperking moet dus getoetst worden aan de Europese regels. 

De lidstaten moeten volgens vaste rechtspraak bij de uitoefening van een aan hen 

toekomende bevoegdheid, het Unierecht, inzonderheid de bepalingen inzake het vrij 

verkeer, eerbiedigen.453 Lidstaten kunnen echter wel beslissen de werking van de markt te 

ondersteunen om ervoor te zorgen dat bepaalde doelstellingen van algemeen belang 

worden gehaald. Een belemmering kan enkel gehandhaafd worden indien ze objectief 

gerechtvaardigd is, de betrokken maatregel mag niet verder gaan dan noodzakelijk om het 

gerechtvaardigde doel te bereiken of mag het resultaat dat de betwiste regeling wil 

bekomen niet door minder beperkende maatregelen kunnen worden bereikt454 (zie verder 

randnummer 131, de rule of reason redenering). Het komt er op neer dat nationale 

reglementering Europaproof moet zijn en dat nationale overheden moeten kunnen 

                                                      
450

  SERV, Aanbeveling over het voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de raad betreffende 
diensten op de interne markt, 14 juli 2004, 26-27. 

451
    Cfr. infra voor het belang van de interstatenhandelvoorwaarde. 

452
    Artikel 56 VWEU is dus een bijzondere uitdrukking van het algemene non-discriminatiebeginsel vervat in 

artikel 18 VWEU. P. DE BANDT, “Inleidende commentaar bij de artikelen 56-62 VWEU,” In: X., Handels- en 
economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Grondslagen, A. Europees 
recht, 2012, 1-33. 

453
  Zie bijvoorbeeld overwegingen 44-46 HvJ C-157/99, Smits en Peerbooms, 2001, Jur. 2001, I-5473 en 

overweging 92 HvJ C-372/04, Watts, 2006, Jur. 2006, I-4325. A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en 
overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez  08/09, 272. 

454
   R. BAETEN en H. VERSCHUEREN, “Gezondheidszorg binnen de Europese interne markt. Is er nog ruimte 

voor solidariteit?” in M. SANTENS, Een rechtvaardige gezondheidszorg, Brugge, die Keure, 2008, 213. 
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aantonen dat hun reglementering noodzakelijk is in het algemeen belang en dat ze 

proportioneel is (wat niet altijd onproblematisch is en zorgt voor juridische onzekerheid).455 

Reglementering die niet aan deze criteria voldoet zal moeten gewijzigd of afgeschaft 

worden.456 

125. In wat volgt onderzoeken we de impact van de EU-regelgeving met betrekking tot het 

vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging op de maatschappelijke onderneming. 

Afdeling 2. Vrij verkeer van diensten en vrijheid van vestiging in het VWEU 

§1. Vrij verkeer van diensten 

1.1. Begrip dienst 

126. Een dienst omvat volgens artikel 57, lid 1 VWEU:  

“Dienstverrichtingen welke gewoonlijk457 tegen vergoeding geschieden, voor zover de 

bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze 

dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.” 

                                                      
455

   Het is voor overheden vaak erg moeilijk om bewijslast aan te leveren over wat er zou kunnen gebeuren in 
de hypothese dat één specifieke regel zou verdwijnen of vervangen worden door een andere. Zie verder 
voor een bespreking met betrekking tot de gezondheidszorg: R. BAETEN en H. VERSCHUEREN, 
“Gezondheidszorg binnen de Europese interne markt. Is er nog ruimte voor solidariteit?” in M. SANTENS, 
Een rechtvaardige gezondheidszorg, Brugge, die Keure, 2008, 213. BAETEN en VERSCHUEREN wijzen er op 
dat het zo klein mogelijk houden van de beperkingen van de vrije markt niet de doelstellingen zijn die de 
nationale regelgevers en beleidsmakers hebben gesteld inzake de organisatie en de financiering van de 
gezondheidszorgen. Het Hof van Justitie gaat bij de toepassing van het Europese internemarktrecht in de 
eerste plaats principeel uit van het standpunt van de individuele dienstverkrijger, die in dit kader 
consument en klant is. Zulks een individualistische benadering riskeert de sociale band die aan de 
grondslag ligt van de nationale gezondheidsstelsels te ondermijnen aangezien deze stelsels niet alleen 
uitgaan van de individuele wensen en behoeften van de patiënten, maar ook van de collectief uitgewerkte 
prioriteiten en beperkingen van de keuzemogelijkheid van de patiënten. 

456
  BAETEN en VERSCHUEREN spreken van deregulering. Regulering is nochtans cruciaal om de universele 

toegang en kwaliteit te garanderen en om te vermijden dat de marktspelers het systeem aanwenden in 
hun eigen voordeel, ten koste van de publieke middelen. Tegenover deze dynamiek zou een Europese 
benadering van harmonisering of wederzijdse erkenning de nodige garanties op Europees niveau kunnen 
inbouwen, garanties vloeien immers niet automatisch voort uit de toepassing van de interne marktregels, 
maar vereisen een politieke beslissing. Wat de gezondheidssector betreft is er geen politieke wil hiervoor. 
R. BAETEN en H. VERSCHUEREN, “Gezondheidszorg binnen de Europese interne markt. Is er nog ruimte 
voor solidariteit?” in M. SANTENS, Een rechtvaardige gezondheidszorg, Brugge, die Keure, 2008, 209 en 
241. 

457
   Diensten die normaal gezien vergoed worden, maar sporadisch gratis worden aangeboden, zijn bijgevolg 

niet uitgesloten. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, EU law, London, Sweet & Maxwell, 2011, 271. 
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De dienst moet niet noodzakelijk worden betaald door de personen voor wie hij wordt 

verricht458, maar het moet wel gaan om diensten die hoofdzakelijk worden vergoed met 

privégeld. Zo vormt het onderricht in een onderwijsinstelling die voornamelijk door de staat 

wordt gefinancierd, geen dienst in de zin van artikel 57 VWEU. Het gaat dan immers om de 

vervulling van een staatstaak. 459   

De dienst heeft dan een economisch karakter. De economische aard van een activiteit hangt 

dus niet af van de juridische status van de dienstverlener of de organisatie of van de aard 

van de dienst.460 

Onderwijs gefinancierd door de overheid is dus geen dienst omdat de staat niet de 

bedoeling heeft om diensten tegen vergoeding te verrichten, maar alleen de vervulling van 

een staatstaak, die bovendien geheel of gedeeltelijk uit openbare middelen wordt betaald.461 

Men moet dit echter zaak per zaak bekijken en rekening houden met alle kenmerken van de 

activiteit in kwestie (voornamelijk hoe de dienst wordt georganiseerd en gefinancierd).462 

Al wie in het kader van een economische activiteit diensten verricht voor een economische 

tegenprestatie, lijkt ook een onderneming te zijn in het mededingingsrecht, aangezien het 

dan gaat om een entiteit die op duurzame wijze een economische activiteit ontplooit, 

bestaande uit het produceren van goederen en diensten op een markt.463 

1.2. Grensoverschrijdend element 

127. Artikelen 56 e.v. VWEU zijn steeds van toepassing van zodra er sprake is van een 

grensoverschrijdend element.464 Dit is logisch omdat zij beoogt discriminatie en 

                                                      
 
458

   HvJ 352/85, Bond van Adverteerders en andere, 26 april 1988, Jur. 1988, 2085, overweging  16. 
459

  HvJ C-109/92, Wirth, 7 december 1993, Jur. 1993, I-6447, overwegingen 15-19. K. LENAERTS en P. VAN 
NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 2011, 192. Zie ook de arresten HvJ 52/79, Debauve, 18 maart 
1980, Jur. 1980, 833; HvJ 62/79, Coditel,  18 maart 1980, Jur.  1980, 881 en HvJ C-372/04, Watts, 16 mei 
2006, Jur. 2006, I-4325. 

460
  HvJ C-157/99, Smits en Peerbooms, 12 juli 2001, Jur. 2001, I, 5473, overweging 54. 

461
  HvJ 263/86, Humbel, 27 september 1988, Jur. 1988, 5356 (nationaal onderwijssysteem) en HvJ C-109/92, 

Wirth, 7 december 1993, Jur. 1993, I-6447 (hoger onderwijs gefinancierd door staatsmiddelen). 
462

  Commission, Staff working document: Guide to the application of the European Union rules on state aid, 
public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to 
social services of general interest, Brussels, 7 december 2010, SEC(2010)1545final, 77. 

463
   Zie hiervoor ook infra Hoofdstuk III, afdeling 2. 

464
   Zie uitgebreid over de evolutie van dit begrip G. STRAETMANS, Consument en markt, Deurne, Kluwer, 1998, 

296-303. Het Hof focust niet alleen op de mobiliteit van de betrokken personen, maar evenzeer op de 
mobiliteit van de dienst zelf. P. CRAIG en G. DE BURCA, EU law, Oxford, University press, 2011, 792. 
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belemmeringen tussen de lidstaten op te heffen.465 Indien een activiteit in elk aspect 

beperkt is binnen een lidstaat is er geen sprake van een grensoverschrijdend element.466 

Niet elke potentiële belemmering is echter voldoende.467 

Wat de omvang van dit begrip dienst betreft, heeft het Hof in haar rechtspraak alvast 

aangegeven dat virtuele grensoverschrijdende ontvangers van diensten voldoende zijn 

opdat artikel 56 VWEU van toepassing zou zijn.468 Dit mag men echter niet verwarren met de 

louter hypothetische mogelijkheid469, waardoor het Hof bijgevolg niet tot in het oneindige 

de omvang van toepassing van artikel 56 VWEU zal uitbreiden.470 Het Hof zal m.a.w. kijken 

naar het business plan en de structuur van de dienstverlener, alsook naar de aard van de te 

verlenen diensten. Indien er sprake is van een intentie en een materiële mogelijkheid om 

diensten te verlenen aan ontvangers in andere lidstaten, zal het Hof artikel 56 VWEU 

toepassen.471  

Het is dus zeker mogelijk dat, gezien het “lokaal” karakter van de economische activiteiten 

van veel maatschappelijke ondernemingen, het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van 

vestiging niet altijd van toepassing zullen zijn, omdat de activiteiten louter lokaal en 

bijgevolg beperkt zijn binnen één staat en er zodoende niet voldaan is aan de 

toepassingsvoorwaarde van het grensoverschrijdend element.472 

                                                      
465

    E. STEYGER, “Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie,” SEW 2014, 66.  
466

    HvJ 52/79, Debauve, 18 maart 1980, Jur. 1980, 833, overweging 9 en HvJ C-198/89, Commissie/ 
Griekenland, 26 februari 1991, Jur. 1991, I-727, overweging 9; HvJ C-212/06, Regering van de Franse 
Gemeenschap en Waalse regering, 1 april 2008, Jur. I-1683, overweging 33 en HvJ C-434/09, McCarthy, 5 
mei 2011,  Jur. 2011, I-3375, overweging 45. 

467
   Zie voor een recent overzicht van relevante rechtspraak en van de al dan niet toepassing van de interne 

markt regels op louter interne situaties: V. HATZOPOULOS, “The court’s approach to services (2006-2012): 
From case law to case load?” CMLR 2013, 469-474. 

468
   HvJ C-384/93, Alpine investments, 10 mei 1995, Jur. 1995, I-1141; HvJ C-60/00, Carpenter, 11 juli 2002, Jur. 

2002, I-6279. 
469

   HvJ C-215/03, Oulane, 17 februari 2005, Jur. 2005, I-1215. 
470

   V. HATZOPOULOS en T. DO, “The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005,” 
CMLR 2006, 925-926.  

471
   V. HATZOPOULOS en T. DO, “The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005,” 

CMLR 2006, 925. 
472

  “It is settled case law that the provision of the Treaty on freedom of establishment and freedom to 
provide services do not apply to activities which are confined in all respects within a single Member 
State.” Commission, Staff Working document: Annexes to the Communication from the Commission on 
Social services of general interest in the European Union, Socio-economic and legal overview, 26 april 2006, 
COM(2006) 516 final, 24. Zie in dit verband HvJ C-29/94 en C-35/94, Aubertin, 16 februari 1995, Jur. 1995, 
I-301 en HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979. Voor meer duiding over SDAB, zie hoofdstuk 
III. 
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Na harmonisatie van wetgeving gaat een beroep van de lidstaat op een zuiver interne 

situatie meestal echter niet meer op, omdat de harmonisatierichtlijn een minimum met 

betrekking tot de uitzonderingsgronden biedt die door de lidstaten moet worden omgezet 

en dus zowel in grensoverschrijdende als in zuiver interne situaties zal gelden (tenzij de 

richtlijn enkel betrekking heeft op grensoverschrijdende situaties).473 

128. Artikel 56 VWEU noemt als grensoverschrijdend element dat dienstverrichter en 

dienstontvanger in een andere lidstaat zijn gevestigd. In de praktijk neemt dit element ook 

andere vormen aan. Er kan dus sprake zijn van de verplaatsing van de dienstverlener naar 

een andere lidstaat, de verplaatsing van de dienstontvanger naar een andere lidstaat, de 

dienstverlener en –ontvanger verplaatsen zich beiden of de dienst overschrijdt zelf de 

grens.474  

1.3. Verboden belemmeringen 

129. Met betrekking tot het aanbieden, het verrichten en het ontvangen van diensten 

wordt de harde kern van deze vrijheid gevormd door een verbod van discriminatie naar 

nationaliteit. Dit verbod geldt ten aanzien van ieder, lidstaat of particulier, die beperkingen 

oplegt of toepast die gekoppeld zijn aan de nationaliteit.475 Ook beperkingen die niet 

rechtstreeks op nationaliteit zijn gebaseerd, maar wel hetzelfde effect hebben, zijn 

verboden, bijvoorbeeld wat betreft de woonplaats.476 

Het verrichten van een dienst in een andere lidstaat afhankelijk maken van een 

voorafgaande toestemming of vergunning mag dus niet, tenzij dit objectief kan worden 

gerechtvaardigd. Dit geldt ook voor een verplichting voor dienstverrichters om een bepaalde 

rechtsvorm of juridische structuur te bezitten of het verbod om een winstoogmerk na te 

                                                      
473

  E. STEYGER, “Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie,” SEW 2014, 69. Zie ook V. HATZOPOULOS en 
T. DO, “The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005, CMLR 2006, 923.  

474
  R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, Kluwer, 2003, 346. Zo valt het 

uitzenden van grensoverschrijdende televisiesignalen onder het vrije dienstenverkeer, zowel voor de 
dienst verricht door de exploitant van kabelnetten die televisieprogramma’s verspreidt van in andere 
lidstaten gevestigde uitzenders als voor de dienst geleverd door de uitzenders die reclameboodschappen 
uitzenden naar het publiek in een andere lidstaat ten behoeve van in die lidstaat gevestigde 
adverteerders. HvJ 352/85, Bond van adverteerders e.a., 26 april 1988, Jur. 1988, 2085, overweging 14-15; 
HvJ C-34-36/95, De Agostini en TV Shop, 9 juli 1997, Jur. I-3875, overweging 53-54. 

475
    HvJ 36/74, Walrave-Koch, 12 december 1974, Jur. 1974, 1405. 

476
    HvJ C-350/96, Clean Car, 7 mei 1998, Jur. 1998, I-2521. 
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streven.477 Deze verplichtingen zijn immers vaak indirect discriminerend ten opzichte van 

dienstverrichters uit andere lidstaten.  

Een nationale regeling die zonder onderscheid naar de nationaliteit van de dienstverrichter 

van toepassing is, maar ertoe leidt dat het verrichten van diensten tussen lidstaten 

moeilijker wordt dan het verrichten van diensten binnen een enkele lidstaat, kan eveneens 

niet.478  

Bij de vrijheid van diensten zijn discriminerende noch niet-discriminerende belemmeringen 

dus toegelaten.479 

1.4. Rechtvaardigingen 

1.4.1. Algemeen 

130. Luidens artikelen 51 en 52 VWEU is rechtvaardiging echter mogelijk op grond van het 

openbaar gezag, de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid480 indien 

de nationale maatregelen beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de bescherming van 

de belangen die zij beogen te waarborgen (evenredigheidsbeginsel) en ook geschikt en 

evenredig zijn aan het nagestreefde doel.481 

                                                      
477

  HvJ C-439/99, Commissie/Italië, 15 januari 2002, Jur. 2002, I-305, overweging 32. 
478

  HvJ C-76/90, 25 juli 1991, Säger, Jur. 1991, I-4221, overweging 12; HvJ C-381/93, Commissie/Frankrijk, 5 
oktober 1994, Jur. 1994, I-5161, overwegingen 17-21. Het Hof paste dus de Dassonville rechtspraak 
betreffende het vrije goederenverkeer toe op het vrije dienstenverkeer. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 
Europees recht, Antwerpen, Maklu, 2011, 196. 

479
  HvJ 33/74, Van Binsbergen, 3 december 1974, Jur. 1974, 1299 en HvJ C-381/93, Commissie/Frankrijk, 5 

oktober 1994, Jur. 1994, I-5161. 
480

  Artikel 62 VWEU verklaart artikelen 51 tot 54 VWEU van toepassing op diensten. Het vrije dienstenverkeer 
kent daardoor dezelfde uitzonderingen als de bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers en 
zelfstandigen met betrekking tot de uitoefening van openbaar gezag en de openbare orde, de openbare 
veiligheid en de volksgezondheid. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 
2011, 191. 

481
  Het is aan de nationale autoriteiten om te bewijzen dat de betrokken bepalingen noodzakelijk zijn ter 

verwezenlijking van het gestelde doel. Daartoe moet ook worden nagegaan of er geen minder beperkende 
maatregelen mogelijk zijn. A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in 
de interne markt,” TGez  08/09, 284. 
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131. Verder heeft het Hof beperkingen toegestaan op grond van de “rule of reason”. In 

navolging van de Cassis de Dijon-rechtspraak met betrekking tot het vrij goederenverkeer, 

heeft het Hof hiertoe enkele voorwaarden uitgewerkt.482 

De dienst mag ten eerste niet reeds geharmoniseerd zijn op niveau van de Unie. Diensten die 

binnen de reikwijdte van de dienstenrichtlijn vallen kunnen hier dus geen beroep op doen 

(zie verder randnummer 139 e.v.). 

Verder moeten de beperkingen zonder onderscheid van toepassing zijn (zonder onderscheid 

op grond van de herkomst van de diensten of op grond van de nationaliteit of lidstaat van 

vestiging van de dienstverrichter). 

De beperkingen moeten vervolgens gerechtvaardigd zijn vanuit het algemeen belang483. 

Zuiver economische doelstellingen kunnen echter geen dwingende reden van algemeen 

belang vormen.484 

Tot slot moeten de beperkingen objectief noodzakelijk zijn (evenredig). De beperkingen 

moeten dus ten eerste geschikt zijn om deze doelstellingen te bereiken, wat inhoudt dat de 

verwezenlijking van dat doel werkelijk coherent en systematisch wordt nagestreefd. 

Beperkingen zijn verder enkel mogelijk als het nagestreefde doel niet reeds wordt 

gewaarborgd door regels van de staat waar de dienstverrichter is gevestigd en als dit doel 

niet door minder beperkende voorschriften kan worden bereikt. 485  

                                                      
482

  HvJ 33/74, Van Binsbergen, 3 december 1974,  Jur. 1974, 1299. Zie ook het Gebhard arrest, HvJ C-55/94, 
30 november 1995, Jur. 1995, I-4165. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 
2011, 198. 

483
  Een voorbeeld hiervan is het financiële evenwicht van het sociale zekerheidsstelsel en het in stand houden 

van een evenwichtige en voor iedereen toegankelijke medische verzorging (HvJ C-158/96, Kohll, 28 april 
1998, Jur. 1998, I-1931 overweging 41). Zie voor een overzicht van mogelijke rechtvaardigingsgronden in 
het algemeen belang: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, EU law, London, Sweet & Maxwell, 2011, 280-281. 

484
  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 144. 

Zie ook HvJ C-388/01, Commissie/Italië, 16 januari 2003, Jur. 2003, I-721, overweging 21. 
485

  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 2011, 200-201. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
147 

1.4.2. Beperking wegens sociale beleidsdoelstellingen 

132. Een beperking wegens sociale beleidsdoelstellingen kunnen dus wel gerechtvaardigd 

worden. Deze oefening werd geïllustreerd in de recente zaak All projects & development et 

al.486  

In deze zaak vestigden de verzoekers (C-197/11) de aandacht op de bepalingen van het 

Vlaams grond- en pandendecreet dat de overdracht van gronden en daarop opgerichte 

constructies in bepaalde Vlaamse gemeenten afhankelijk stelde van de voorwaarde dat de 

kandidaat-koper of de kandidaat-huurder beschikte over een voldoende band met de 

betrokken gemeente, waardoor de mogelijkheid werd beperkt om als eigenaar vrij over zijn 

onroerende goederen te beschikken. Boek 5 van het Vlaams decreet vereiste immers, voor 

de overdracht van onroerende goederen in doelgemeenten, dat een provinciale 

beoordelingscommissie oordeelde dat er een “voldoende band” bestond tussen de 

kandidaat-koper of kandidaat-huurder en deze gemeenten. 

Het Hof besliste dat er effectief sprake was van een beperking van de door het VWEU 

gewaarborgde fundamentele vrijheden die worden gewaarborgd door de artikelen 21 

VWEU, 45 VWEU, 49 VWEU, 56 VWEU en 63 VWEU. Vervolgens werd bekeken of een 

rechtvaardiging mogelijk was van de maatregelen ingevoerd door het Vlaams decreet.  

133. De Vlaamse Regering betoogde dat de voorwaarde dat de kandidaat-koper of 

kandidaat-huurder over een “voldoende band” met de betrokken gemeente beschikte, 

gerechtvaardigd was door de doelstelling: 

“Tegemoet te komen aan de woonbehoeften van de minst kapitaalkrachtige 

endogene bevolking, in het bijzonder sociaal zwakke personen en jonge gezinnen 

alsook alleenstaanden die niet in staat zijn voldoende kapitaal te vormen om in de 

doelgemeenten een onroerend goed te kopen of te huren.” 

Dit deel van de plaatselijke bevolking wordt namelijk volgens de Vlaamse regering uit de 

vastgoedmarkt geprijsd door de intrede van financieel sterkere personen uit andere 

                                                      
486

  HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et al., 8 mei 2013, 
ECLI:EU:C:2013:288. 
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gemeenten, die de hoge prijzen van de gronden en constructies in de doelgemeenten 

kunnen betalen.487 

Het Hof haalde aan dat dergelijke eisen betreffende het beleid inzake sociale huisvesting van 

een lidstaat dwingende redenen van algemeen belang kunnen vormen en dus een 

rechtvaardiging kunnen zijn voor beperkingen als die van het Vlaams decreet.488 Evenwel 

moet nog worden nagegaan of de voorwaarde van een “voldoende band” met de betrokken 

doelgemeente een maatregel vormt die noodzakelijk en geschikt is voor de verwezenlijking 

van het door de Vlaamse Regering aangevoerd doel.489 Geen van de drie voorwaarden490 

hield echter rechtstreeks verband met de socio-economische aspecten van het door de 

Vlaamse Regering aangevoerd doel, namelijk het uitsluitend beschermen van de minst 

kapitaalkrachtige endogene bevolking op de vastgoedmarkt. Aan dergelijke voorwaarden 

kon volgens het Hof niet alleen worden voldaan door deze minst kapitaalkrachtige 

bevolking, maar ook door andere personen die over voldoende middelen beschikken en dan 

ook niet specifiek behoefte hebben aan sociale bescherming op die markt. Die maatregelen 

gingen dus verder dan noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken.491  

Bovendien was het Hof van oordeel dat andere, minder beperkende maatregelen dan deze 

van het Vlaams decreet zouden kunnen beantwoorden aan het door dit decreet 

nagestreefde doel zonder er noodzakelijkerwijs toe te leiden dat kandidaat-kopers of 

kandidaat-huurders die niet aan één van die voorwaarden voldoen, de facto het verbod 

krijgen te kopen of te huren. Zo zou kunnen worden overwogen om tegemoetkomingen of 

andere soorten subsidies die specifiek voor de minst kapitaalkrachtige personen zijn bedoeld 

in te voeren, zodat in het bijzonder personen die kunnen aantonen dat zij een laag inkomen 

                                                      
487

   Zie overweging 50 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 
al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 

488
   Zie het arrest HvJ C-567/07, Woningstichting Sint Servatius, 1 oktober 2009, Jur. I-9021, overwegingen 29 

en 30, en het arrest HvJ C-400/08, Commissie/Spanje, 24 maart 2011, Jur. I-1915, overweging 74. 
489

   Zie overweging 53 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 
al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 

490
   Zie overweging 54 van het arrest: “De eerste voorwaarde houdt in dat de persoon aan wie het onroerend 

goed zou moeten worden overgedragen, gedurende ten minste zes jaar voorafgaand aan de voorgenomen 
overdracht onafgebroken zijn woonplaats in de doelgemeente of in een aangrenzende gemeente heeft 
gehad. Volgens de tweede voorwaarde moet deze koper of huurder op de datum van de overdracht 
werkzaamheden verrichten in de betrokken gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten 
minste een halve werkweek in beslag nemen. De derde voorwaarde houdt in dat deze koper of huurder op 
grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of 
economische band met de betrokken gemeente moet hebben opgebouwd.” 

491
   Zie overweging 55 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 

al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 
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hebben, in staat worden gesteld in de doelgemeenten onroerende goederen te kopen of te 

huren.492 

134. De verzoekers in het hoofdgeding in zaak C-203/11 baseerden hun beroep tot 

vernietiging van het grond- en pandendecreet niet alleen op de voorwaarde dat de 

kandidaat-koper of de kandidaat-huurder beschikt over een “voldoende band” met de 

betrokken gemeente, maar ook op de “sociale last” die aan de verkavelaars en de 

bouwheren werd opgelegd, alsook op de fiscale stimuli en de subsidiemechanismen die deze 

sociale last ten dele compenseren.  

Er werd onderzocht of de artikelen 49 VWEU, 56 VWEU en 63 VWEU in de weg staan aan 

een regeling als die van boek 4 van het Vlaams decreet, die bepaalde marktdeelnemers een 

“sociale last” oplegde wanneer hen een bouw- of verkavelingsvergunning wordt verleend. 

Dit houdt in dat zij een deel van hun project moeten bestemmen voor de bouw van sociale 

woningen of een financiële bijdrage moeten leveren aan de gemeente waarin het project 

wordt gerealiseerd.  

Het Hof besliste dat de beperkingen van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 

dienstverrichting in het hoofdgeding een onvermijdelijk gevolg zijn van de beperking van het 

vrij verkeer van kapitaal en dus een autonome toetsing van die regeling aan artikel 49 VWEU 

en artikel 56 VWEU niet rechtvaardigen.493 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof omvatten de maatregelen die ingevolge artikel 63, lid 

1, VWEU verboden zijn, mede de maatregelen die ingezetenen van een lidstaat kunnen 

ontmoedigen in een andere lidstaat in onroerend goed investeringen te doen. Dat is met 

name het geval voor nationale maatregelen die voor de investering in onroerend goed een 

procedure van voorafgaande toestemming invoeren en aldus reeds door hun voorwerp het 

vrij verkeer van kapitaal beperken.494 Aangezien de betrokken investeerders de gronden niet 

vrij kunnen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij deze willen kopen, vormde volgens 

het Hof de in boek 4 van het Vlaams decreet ingevoerde regeling een beperking van het vrij 

                                                      
492

   Zie overweging 56 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 
al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 

493
    Zie overweging 62 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 

al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 
494

    Zie overweging 64 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 
al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288 en het arrest HvJ C-567/07, Woningstichting Sint Servatius, 1 oktober 
2009, Jur. I-9021, overwegingen 21 en 22. 
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verkeer van kapitaal. Wel kan de op die marktdeelnemers rustende verplichting om de in dat 

decreet bepaalde sociale last te vervullen, gerechtvaardigd zijn door eisen betreffende het 

beleid inzake sociale huisvesting van een lidstaat, als dwingende reden van algemeen 

belang495, aangezien zij beoogt te verzekeren dat personen met een laag inkomen of andere 

sociaal zwakkere groepen van de plaatselijke bevolking voldoende woningaanbod hebben.  

Het Hof besliste echter dat het de verwijzende rechter (en dus de lidstaat zelf) staat te 

beoordelen of een dergelijke verplichting, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, 

voldoet aan het evenredigheidscriterium, dat wil zeggen noodzakelijk en geschikt voor de 

verwezenlijking van het nagestreefde doel, namelijk het verzekeren dat personen met een 

laag inkomen of andere sociaal zwakke groepen van de plaatselijke bevolking voldoende 

woningaanbod hebben.496 In zijn Conclusie wees Advocaat-Generaal MAZAK naar de 

statistieken van de Vlaamse overheidsinstanties, waaruit blijkt dat het grond- en 

pandendecreet, waarbij een sociale last aan verkavelaars en bouwheren wordt opgelegd, in 

werkelijkheid eerder nadelig is voor de sociale huisvestingssector.497 

§2. Vrijheid van vestiging 

135. Indien voor onbepaalde tijd een economische activiteit wordt uitgeoefend vanuit een 

duurzame vestiging, gaat het om vestiging en niet om diensten.498  

                                                      
495

   T. VANDROMME, “Hof van Justitie vernietigt deel grond- en pandendecreet,” Juristenkrant 12 juni 2013, 2. 
496

  Zie overweging 66-68 HvJ C-203/11 en C-219/3 samengevoegd met C-197/11, All projects & development et 
al., 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 

497
  Conclusie Adv.Gen. MAZAK, 4 oktober 2012 bij HvJ C-197 en C-203/11, Libert e.a., ECLI:EU:C:2013:288, 

overweging 74. Het Grondwettelijk Hof vernietigde uiteindelijk de compenserende maatregelen aangezien 
het ging om staatssteun dat aangemeld had moeten worden bij de Europese Commissie, waardoor de 
private investeerders de kost van de sociale last hadden moeten dragen zonder enige vorm van 
vergoeding. Die kost was zo zwaar, dat die niet evenredig was aan het sociaal doel dat het Grond- en 
Pandendecreet vooropstelde. Het Hof vernietigde bijgevolg niet alleen de compenserende maatregelen, 
maar ook de hele sociale lastenverplichting. Dezelfde dag vernietigde het Hof ook boek 4 van het Grond- 
en Pandendecreet over het recht op wonen in eigen streek. GwH 7 november 2013, nr. 145/2013, 
A.GrwH 2013, afl. 5, 2601. 

498
   Uit de rechtspraak blijkt dat het eerder de economische aard van de activiteit en niet de duur van de 

activiteit, dat het voornaamste criterium is. Het Hof hanteert dus eerder een economische aanpak (i.p.v. 
een puur wetgevende). Het recht van vestiging zou alleen toegepast mogen worden wanneer de 
dienstverlener permanent verhuist naar een andere lidstaat. Dit moet volgens het Hof bepaald worden 
door middel van twee criteria: a) een materieel criterium, waarbij de infrastructuur opgericht door de 
dienstverlener verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het tijdelijk verlenen van specifieke diensten 
en b) een intentie criterium, waarbij de dienstverlener de intentie heeft om een marktdeel aan te nemen 
en te bezetten in de lidstaat. HvJ C-215/01, Schnitzer, 11 december 2003,  Jur. 2003, I-15059; HvJ C-
171/02, Commissie/Portugal, 29 april 2004,  Jur. 2004, I-5645; V. HATZOPOULOS en T. DO, “The case law 
of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005,” CMLR 2006, 927-929. 
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136. De vrijheid van vestiging verbiedt iedere beperking of belemmering van een vestiging 

van Unie-onderdanen en vennootschappen op het grondgebied van een andere lidstaat. Het 

verbod geldt ook ingeval van secundaire vestiging via de oprichting van agentschappen, 

filialen of dochterondernemingen.499  

Het beginsel van gelijke behandeling verbiedt niet alleen het maken van onderscheid naar de 

lidstaat waarvan men de nationaliteit bezit, maar ook indirecte discriminatie op grond van 

andere criteria die in de praktijk tot hetzelfde resultaat kunnen leiden.500  

§3. Positieve versus negatieve integratie? 

137. Niet alleen de verdragsbepalingen (negatieve integratie) in het VWEU hebben een 

invloed op de regulering van diensten, ook de dienstenrichtlijn (positieve integratie) speelt 

hier een belangrijke rol. Casuïstische, negatieve integratie (prejudiciële samenwerking van 

rechters met het Hof van Justitie en een Commissie optreden die de invulling en draagwijdte 

van Verdragsvrijheden nader duiden) is immers traag en versnipperd. Een horizontaal, 

algemeen Europees wetgevingsinstrument was dus nodig, met een algemeen rechtskader 

voor een grote verscheidenheid aan diensten.501 Deze secundaire Europese wetgeving kan 

ook van toepassing zijn op maatschappelijke ondernemingen indien er geen sprake is van 

een uitzondering (waardoor de richtlijn niet van toepassing is) en zal in bepaalde gevallen 

dus relevant zijn.  

138. In de volgende afdeling behandelen we de dienstenrichtlijn en onderzoeken we de 

impact hiervan op de maatschappelijke onderneming. 

                                                      
499

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez  
08/09, 277. 

500
  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez  

08/09, 278. Zie ook de preambule van de dienstenrichtlijn (zie verder), overweging 65. 
501

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Over Europees recht, lokale besturen en (hun) diensten,” in L. HOORNAERT, G. 
STRAETMANS en A.M. VAN DEN BOSSCHE, Lokale besturen: Dichtbij en EU-nabij, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 25.  
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Afdeling 3. De dienstenrichtlijn 

§1. Situering 

139. De saga over de dienstenrichtlijn502 is een lang en ingewikkeld verhaal, waarbij de 

criticasters tijdens de onderhandelingsfase het argument aanhaalden dat de dienstenrichtlijn 

zou leiden tot sociale dumping503. Dit leidde tot een substantiële aanpassing van de 

richtlijn504 maar in de praktijk ontstaat hierdoor  meer juridische onzekerheid.505 

                                                      
502

  Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt, Pb.L. 27 december 2006, afl. 376, 36 (hierna: dienstenrichtlijn). 

503
    Zie onder meer over de angst dat het oorspronglandbeginsel zou leiden tot sociale dumping, waarbij het 

verschil in arbeidsvoorwaarden tussen lidstaten een mogelijke neerwaartse spiraal als gevolg van 
concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden zou doen ontstaan: J. MULDER, “Aangenomen 
dienstenrichtlijn: sociale dumping of het dumpen van socialisme?” SEW 2008, 2.  Deze auteur wijst op het 
feit dat vrijheid van dienstverlening effectief problemen kan veroorzaken op het niveau van de 
arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in verschillende lidstaten. Wanneer diensten bewegen dan 
bewegen vaak ook werknemers van de dienstverleners mee, alsook hun arbeidsvoorwaarden. Vooral 
wanneer arbeidsvoorwaarden mee de grens over gaan kunnen fricties ontstaan op het moment dat de 
arbeidsvoorwaarden veel van elkaar verschillen en kan in die situatie concurrentie ontstaan op 
arbeidsvoorwaarden tussen de lidstaten, met als gevolg een mogelijke neerwaartse spiraal van die 
voorwaarden. De detacheringsrichtlijn (Richtlijn 1996/71/EG, Pb.L. 21 januari 1997, afl. 18, 1) geeft de 
lidstaten echter de mogelijkheden om hun eigen standaarden toe te passen op buitenlandse 
arbeidskrachten die op hun grondgebied werkzaam zijn. Ook zou uit onderzoek blijken dat de angst voor 
een massale bestorming van de arbeidsmarkt door werknemers/dienstverleners uit nieuwe lidstaten 
grotendeels ongefundeerd is (zie ook de speech van Commissaris Andor van September 2014:  “While the 
number of EU mobile workers has increased sharply in absolute terms over the last decade, in terms of 
the overall active population, it has only gone up one percentage point, rising from 2.1% in 2005 to 3.3% in 
2013”. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-622_en.htm) en zouden de personen die denken 
over een verplaatsing eerder jong, hoogopgeleid en alleenstaand zijn. Er zou dus een groter gevaar zijn 
voor een ‘brain drain.’ (p. 6). Zij concludeert ook dat het probleem niet zozeer ligt in de mogelijkheden die 
lidstaten hebben om op grond van het Europees recht sociale dumping tegen te gaan maar eerder in een 
gebrek aan middelen van de lidstaten zelf om tot handhaving over te gaan (p. 8). Ook moet er over 
gewaakt worden voor de mogelijkheid van misbruik van die sociale verworvenheden als rechtvaardiging 
voor een beperking van een verdergaande economische integratie voor protectionistische doeleinden (p. 
8).  

504
    Zie algemeen over de (ontwikkeling van de) dienstenrichtlijn: C. BARNARD, “Unravelling the services 

directive,” CMLR 2008, 328; B.J. DRIJBER, “De bezems van Bolkestein,” NTER 2004, 116; W. GEKIERE, “The 
proposal of the European Commission for a directive on services in the internal market: an overview of its 
main features and critical reflections,” BCLR 2006, 13; R. SMITH, “Old wine in new bottles? From the 
country of origin principle to the freedom to provide services in the European Community directive on 
services in the internal market,” Europa Institute, Mitchell working paper series, 6/2007, 23; G. DAVIES, 
“The Services Directive: extending the country of origin principle and reforming public administration,” 
ELR 2007, 232-245; M. KLAMERT, “Of empty glasses and double burdens: Approaches to regulating the 
services market à propos the implementation of the Services Directive,” LIEI 2010, 111-132; I. GOVAERE, 
“De Bolkestein richtlijn in de context van het acquis communautaire: evolutie of revolutie?” TSR 2006, 3-
24; K. PEGLOW, “La libre prestation de services dans la directive n° 2006/123/CE. Réflexion sur l’insertion 
de la directive dans le droit communautaire existant,” RTDE 2008, 67-118; B. DRIJBER, “Van democratie 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-622_en.htm
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Beknopt gezegd streeft de dienstenrichtlijn ernaar de vrijheid van vestiging van 

dienstverrichters in andere lidstaten en het vrij verkeer van diensten tussen de lidstaten 

onderling te vergemakkelijken, om zo een echte interne markt voor diensten tot stand te 

brengen. Er is hier sprake van harmonisering of regulering op EU-niveau, met één juridisch 

kader voor de toegang tot of de uitoefening van alle intra-EU-dienstenactiviteiten, inclusief 

vestiging.506 Dit kader stoelt op een dynamische en selectieve aanpak waarbij allereerst 

belemmeringen die snel kunnen worden verwijderd, uit de weg worden geruimd en waarbij 

voor de andere belemmeringen een aanvang wordt gemaakt met een proces van evaluatie, 

raadpleging en vervolgens harmonisatie met betrekking tot specifieke vraagstukken. Dit 

proces moet leiden tot de geleidelijke en gecoördineerde modernisering van de nationale 

regelgevingsstelsels voor diensten.507 

140. In 2002 bleek immers uit een verslag van de Commissie dat de toestand van de interne 

markt voor diensten zeker niet optimaal was. Nochtans is de economische groei 

hoofdzakelijk te danken aan diensten508 die 70 % van het BNP509 en de werkgelegenheid 

vertegenwoordigen in de meeste lidstaten. Gezondheids- en sociale diensten zorgen voor 

                                                      
naar bureaucratie: de Dienstenrichtlijn is erdoor,” NTER 2007, 1-7; M. FALLON en A. SIMON, “La directive 
‘services’: quelle contribution au marché intérieur?” JTDE 2007, 33-42. 

505
   Zie V. HATZOPOULOS en T. DO, “The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-

2005,” CMLR 2006, 978: “By replacing the country of origin principle with the general principle of freedom 
to provide services, the added-value of the initial proposal has been set at nought. Although the initial 
proposal would not have altered the acquis, the deletion of the posted workers provisions leads to further 
legal uncertainty.” (Het principe van het oorspronglandbeginsel was immers niet van toepassing op 
buitenlandse arbeidskrachten). Deze auteurs wijzen er op dat de tegenkanting tegen de oorspronkelijke 
versie van de dienstenrichtlijn zeker ook te maken heeft met het feit dat de rechtspraak van het Hof 
betreffende diensten ondertussen wellicht te zeer geliberaliseerd is, terwijl de EU-burger niet mee is in dit 
verhaal, wat dan ook verbonden is aan de kwestie van legitimiteit en de institutionele balans binnen de EU 
(p. 991). 

506
  I. GOVAERE, “De Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en dienstenrichtlijn: 

Implicaties voor de Belgische rechtsorde,” in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 29. 

507
   Overweging 7 van de dienstenrichtlijn. 

508
   V. HATZOPOULOS, “The court’s approach to services (2006-2012): From case law to case load,” CMLR 2013, 

459: “Services are the driving force of the EU economy.” 
509

   Als gevolg van de technologische uitvindingen en ontwikkelingen, verschoof het economische belang van 
het goederenverkeer naar een absolute overheersing van dienstenverkeer. De informatiemaatschappij en 
de digitale economie nemen het leeuwendeel van deze evolutie voor hun rekening. I. GOVAERE, “De 
Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en dienstenrichtlijn: Implicaties voor de 
Belgische rechtsorde”, in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne markt voor de praktijkjurist, 
XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 5. 
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tussen de 5 % en 13 % van het EU BNP, wat 800 miljard euro per jaar bijdraagt aan de 

Europese economie.510  

Het groeipotentieel werd echter niet ten volle gerealiseerd en de ontwikkeling werd 

belemmerd door talrijke grenzen: moeilijkheden bij vestiging van dienstverlenende 

bedrijven, moeilijkheden bij het gebruik van input voor de verlening van diensten en bij de 

verkoopbevordering, moeilijkheden bij de distributie en verkoop van diensten, om niet te 

spreken over moeilijkheden als gevolg van een gebrek aan informatie en op het gebied van 

taal en cultuur. Dienstverlening is vaak onderhevig aan complexere voorschriften in 

vergelijking met goederen, aangezien dienstverlening in de regel een ingewikkeld en 

immaterieel proces is, afhankelijk van de kennis en kwalificaties van de dienstverlener. 511 

Een meer gunstige fiscale behandeling voor diensten van plaatselijke dienstverleners 

vormde ook een sterke, zelfs discriminerende belemmering voor de verlening van 

diensten.512 

In de dienstenrichtlijn wordt dan ook uitdrukkelijk aangehaald dat:  

“De rechtstreekse toepassing van de artikelen 43 en 49 van het Verdrag513 volstaat 

niet om deze belemmeringen op te heffen, enerzijds omdat een behandeling per 

geval via inbreukprocedures tegen de betrokken lidstaten, zeker na de uitbreiding 

uiterst ingewikkeld zou zijn voor de nationale en communautaire instellingen, en 

anderzijds omdat vele belemmeringen pas kunnen worden opgeheven nadat 

nationale wettelijke regelingen, onder meer door middel van administratieve 

samenwerking, zijn gecoördineerd. Zoals het Europees Parlement en de Raad hebben 

erkend, kan een communautair wetgevingsinstrument een echte interne 

dienstenmarkt tot stand brengen.”514 

141. In het kader van de strategie van Lissabon is de Europese Commissie bijgevolg 

ingegaan op de uitnodiging van de Europese Raad om een beleid op te zetten met als doel 

                                                      
510

  X., “Skills investment in white jobs is a must,” Social Europe e-newsletter, 3 mei 2010, ec.europa.eu/social. 
511

  Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, De toestand van de interne markt voor 
diensten: Verslag ingediend in het kader van de eerste fase van de internemarktstrategie voor de 
dienstensector, Brussel, 30 juli 2002 COM(2002) 441 definitief. 

512
  Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, De toestand van de interne markt voor 

diensten: Verslag ingediend in het kader van de eerste fase van de internemarktstrategie voor de 
dienstensector, Brussel, 30 juli 2002, COM(2002) 441 definitief, 22 en 42. 

513
   Nu de artikelen 49 en 57 VWEU. 

514
   Overweging 6 van de dienstenrichtlijn. 
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het uit de weg ruimen van de resterende hinderpalen voor het vrije verkeer van diensten en 

de vrijheid van vestiging van dienstverrichters. 515  

Met de aanneming van de dienstenrichtlijn heeft Europa alvast gebroken met de traditionele 

werkwijze voor harmonisatie van de interne markt, waarin sectorspecifieke regelgeving voor 

diverse sectoren werd aangenomen. Nu is de EU regeling van toepassing op bijna alle 

diensten en spreken we van een horizontale benadering.516  

Zoals hoger reeds aangehaald, bestaat er  al een uitgebreide EU wetgeving inzake 

dienstenactiviteiten. Deze richtlijn bouwt bijgevolg wel voort op de bestaande Unie 

wetgeving inzake dienstenactiviteiten en vult deze aldus aan. Strijdigheden tussen deze 

richtlijn en andere EU instrumenten worden in deze richtlijn onderkend en ondervangen, 

onder meer door middel van afwijkingen.517 

§2. De kernbepalingen 

2.1. Reikwijdte 

142. Artikel 2 lid 1 bepaalt de reikwijdte van de richtlijn, namelijk “diensten van 

dienstverrichters die in een lidstaat zijn gevestigd.” De richtlijn heeft dus geen betrekking op 

de artikelen 34 tot en met 36 van het VWEU over het vrij verkeer van goederen en betreft 

eisen met betrekking tot de toegang tot of de uitoefening van dienstenactiviteiten.518 

Deze richtlijn biedt een algemeen rechtskader voor een grote verscheidenheid diensten en 

houdt daarbij rekening met de bijzondere kenmerken van de verschillende activiteiten of 

beroepen en hun reglementering. Het kan om diverse activiteiten gaan, zo noemt de 

                                                      
515

  http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/133237.htm. 
516

  E. BELHADJ, S.J.H. EVANS en J.W. VAN DE GRONDEN, “De dienstenrichtlijn: de gebreken van de deugden? 
Een eerste verkenning van de Dienstenrichtlijn,” SEW  2007, nr. 4, 142; I. GOVAERE, “De Bolkestein-
richtlijn in de context van het acquis communautaire: evolutie of revolutie?” TSR 2006,12-13. 

517
   “Er dient evenwel een regel te worden vastgesteld voor eventueel resterende en uitzonderlijke gevallen 

van strijdigheid tussen een bepaling van de richtlijn en een bepaling van een ander communautair 
instrument. Of er sprake is van strijdigheid dient conform de Verdragsregels inzake het recht van vestiging 
en het vrij verkeer van diensten te worden vastgesteld.” Overweging 30 van de dienstenrichtlijn. 

518
  Overweging 76 van de dienstenrichtlijn. 

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/133237.htm
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dienstenrichtlijn zowel zakelijke als consumentendiensten.519 Bepaalde sociale diensten zijn 

echter uitgesloten van de richtlijn (zie verder randnummer 150 e.v.). 

Verder heeft de dienstenrichtlijn als algemeen kader een subsidiair karakter: de sectorale, 

specifieke regelgeving heeft met andere woorden voorrang. Zo worden financiële diensten, 

elektronische communicatiediensten en –netwerken, vervoersdiensten, audiovisuele 

diensten, gokactiviteiten en de gezondheidszorg uitgezonderd van de dienstenrichtlijn.520 De 

richtlijn heeft dus een beperktere draagwijdte dan het VWEU, waarbij de meest gevoelige 

diensten uitgesloten zijn van de draagwijdte van de richtlijn.521 

Ten slotte is het belangrijk te onthouden dat de dienstenrichtlijn impact heeft op regelgeving 

die eisen oplegt met betrekking tot de uitoefening van of de toegang tot een 

dienstenactiviteit. Dit betekent dat zij zowel het vrij verkeer van diensten als de vrijheid van 

vestiging bestrijkt. Zij heeft dus geen betrekking op eisen die de toegang van bepaalde 

dienstverrichters tot publieke middelen regelen. Hierbij gaat het vooral om de voorwaarden 

waaronder dienstverrichters recht hebben op publieke financiering, zoals specifieke 

contractuele voorwaarden, en met name kwaliteitsnormen waaraan zij moeten voldoen als 

voorwaarde voor de ontvangst van publieke middelen, bijvoorbeeld voor sociale diensten.522 

We zullen verder in dit onderzoek zien dat dit voor de maatschappelijke onderneming van 

toepassing is.523 

2.2. Het begrip dienst 

2.2.1. Definitie 

143. Onder het begrip dienst wordt verstaan:  

                                                      
519

  De richtlijn geeft als voorbeelden van zakelijke diensten: diensten van management-consultants, de 
werving van personeel, diensten van handelsagenten, … Onder consumentendiensten vallen bijvoorbeeld 
diensten van reisleiders, vrijetijdsdiensten, sportcentra en pretparken. Overweging 33 van de 
dienstenrichtlijn. 

520
  Zie artikel 3 en overwegingen 18 tot en met 27 van de dienstenrichtlijn en infra, randnummer 159. 

521
  I. GOVAERE, “De Lissabon interne marktdoelstelling en de horizontale burger- en dienstenrichtlijn: 

Implicaties voor de Belgische rechtsorde”, in I. GOVAERE, Europees recht: Moderne interne markt voor de 
praktijkjurist, XXXVIIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Kluwer, 2012, 30. 

522
    Zie overweging 10 van de dienstenrichtlijn. 

523
  Zie overweging 9 van de dienstenrichtlijn. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
157 

“Elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen 

vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in artikel 50 van het Verdrag.”524 

2.2.2. Toepassingsgebied 

2.2.2.1. Activiteiten anders dan in loondienst 

144. Om een dienst te zijn in de zin van het Verdrag en de dienstenrichtlijn moet een 

activiteit niet in loondienst plaatsvinden, dus worden verricht door een dienstverrichter (een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon) waarmee geen arbeidsovereenkomst bestaat.525  

Overweging 87 van de richtlijn stelt dat het het recht van de lidstaat is waar de dienst wordt 

verricht om te bepalen of er sprake is van een arbeidsverhouding en om het onderscheid 

vast te stellen tussen zelfstandigen en werknemers, met inbegrip van schijnzelfstandigen. 

Een activiteit die wordt uitgevoerd buiten een relatie van ondergeschiktheid moet in het 

kader van de artikelen 49 en 56 VWEU worden aangemerkt als een werkzaamheid anders 

dan in loondienst en dus als een dienst in de zin van het Verdrag of de dienstenrichtlijn. 

Er mag natuurlijk geen afbreuk worden gedaan aan het begrip werknemer in het kader van 

het vrij verkeer van werknemers. Indien dit begrip eenzijdig door het recht van de lidstaten 

zou worden ingevuld, zou een lidstaat immers bepaalde categorieën van personen 

willekeurig van de bescherming van de Verdragen kunnen uitsluiten.526 Volgens het Hof is 

een werknemer hij of zij die gedurende een bepaalde tijd, ten gunste en onder leiding van 

een ander tegen beloning prestaties verricht.527 Het gaat om een ruim begrip, waarbij 

                                                      
524

  Nu artikel 57 VWEU. 
525

    HvJ 36/74, Walrave, 12 december 1974, Jur. 1974, 1405. 
526

   K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 163-164. 
527

   HvJ 66/85, Lawrie Blum, Jur. 1986, 2121, overweging 17. Dit houdt ten eerste in dat het gaat om iemand 
die reële en daadwerkelijke arbeid verricht, met uitsluiting van werkzaamheden van zo geringe omvang 
dat zij louter marginaal en bijkomstig zijn. De aard van de arbeid is niet van belang, zolang het maar een 
economische, dus beloonde activiteit betreft. De duur van de arbeid is evenmin determinerend. Het feit of 
iemand voor een ander en onder diens gezag werkt (tweede criterium) moet van geval tot geval worden 
nagegaan aan de hand van alle elementen en omstandigheden die de verhouding tussen de partijen 
kenmerken, zoals het delen in het commerciële risico van de onderneming, de vrijheid om zijn eigen 
werktijden te bepalen en zijn eigen assistenten aan te nemen. Tot slot moet in ruil voor de geleverde 
arbeid een vergoeding worden ontvangen. Noch de hoogte van deze vergoeding, noch de herkomst van 
de middelen waaruit deze wordt betaald zijn determinerend. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees 
recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 164. Zie ook voor het verschil tussen de begrippen werknemer en 
zelfstandige, het recente arrest HvJ C-413/13, FNV Kunsten informatie en media, 4 december 2014, 
ECLI:EU:C:2014:2411, overwegingen 33-36: “ (…) volgens vaste rechtspraak kan een dienstverlener zijn 
hoedanigheid van zelfstandige marktdeelnemer, en dus van ondernemer, verliezen, wanneer hij niet 
zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt maar volledig afhankelijk is van zijn opdrachtgever, doordat hij geen 
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bijvoorbeeld ook werkzoekenden onder de werkingssfeer van artikel 45 VWEU worden 

gebracht.528 

2.2.2.2. Activiteiten met een economische tegenprestatie of vergoeding 

145. De richtlijn is alleen van toepassing op activiteiten die gewoonlijk een economische 

tegenprestatie of vergoeding meebrengen. Dit moet per geval en per activiteit worden 

beoordeeld in het licht van de manier waarop zij wordt georganiseerd en gefinancierd.529 

Het feit dat een activiteit echter wordt verricht of gefinancierd door de staat, een 

overheidsinstantie of een organisatie zonder winstoogmerk, betekent niet dat er geen 

sprake zou zijn van een dienst in de zin van het VWEU en de dienstenrichtlijn.530 

In de richtlijn wordt gesteld dat het Hof van Justitie erkend heeft dat er geen sprake is van 

een vergoeding bij activiteiten die door of namens de overheid zonder economische 

tegenprestatie in het kader van haar taken op sociaal, cultureel, opvoedkundig en justitieel 

gebied worden verricht, zoals cursussen die worden gegeven in het kader van het nationaal 

onderwijsstelsel of het beheer van socialezekerheidsstelsels, die geen economische activiteit 

                                                      
van de uit de werkzaamheid van deze laatste voortvloeiende financiële en commerciële risico’s draagt en 
werkzaam is als in de onderneming van bedoelde opdrachtgever opgenomen medewerker. Voorts moet 
het begrip “werknemer” in de zin van het recht van de Unie zelf worden gedefinieerd aan de hand van 
objectieve criteria die kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding, rekening houdend met de rechten en 
verplichtingen van de betrokken personen. Op dit punt is het vaste rechtspraak dat het hoofdkenmerk van 
deze verhouding is gelegen in de omstandigheid dat een persoon gedurende bepaalde tijd voor een ander 
onder diens gezag prestaties verricht tegen beloning. In dit verband heeft het Hof reeds gepreciseerd dat 
de kwalificatie als “zelfstandige” naar nationaal recht niet uitsluit dat een persoon moet worden 
aangemerkt als “werknemer” in de zin van het recht van de Unie, indien zijn zelfstandigheid slechts fictief 
is en dus een echte arbeidsverhouding verhult. Bijgevolg wordt aan de status van “werknemer” in de zin 
van het recht van de Unie niet afgedaan door het feit dat een persoon naar nationaal recht op fiscale, 
administratieve of bureaucratische gronden als zelfstandige is aangeworven, voor zover die persoon onder 
leiding van zijn werkgever handelt wat betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en de plaats en 
de inhoud van zijn werk te kiezen, hij niet deelt in de commerciële risico’s van die werkgever en hij tijdens 
de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de onderneming van die werkgever, waarmee hij een 
economische eenheid vormt.” 

528
   Volgens de rechtspraak kunnen economisch inactieve personen zoals werkzoekenden ook ten aanzien van 

de lidstaat waar deze persoon werk gaat zoeken een beroep doen op de aanvankelijk voor werknemers 
bedoelde bepalingen inzake het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit. Zie HvJ C-138/02, 
Collins, 23 maart 2004, Jur. 2004, I-2703; HvJ C-258/04, Ioannidis, 15 september 2005,  Jur. 2005, I-8275; 
HvJ C-22/08 en C-23/08, Vatsouras en Koupatatnze, 4 juni 2009, Jur. 2009, I-4585 en H. VERSCHUEREN, 
“Vrij verkeer van personen in de EU en de sociale minimumuitkeringen van de lidstaten: op zoek naar een 
evenwicht,” BTSZ 2013, 109 e.v. 

529
  C. BARNARD, “Unravelling the services directive,”CMLR 2008, 332. 

530
  Overwegingen 17-18 HvJ 36/74, Walrave, 12 december 1974, Jur. 1974, 1405 en rechtsoverweging 47 HvJ 

C-51/96 en C-191/97, Deliége, 11 april 2000, Jur. 2000, I-2549. 
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behelzen.531 Een dienst die gewoonlijk wordt vergoed maar sporadisch gratis wordt verleend, 

is niet uitgesloten. Zoals hoger aangehaald moet de dienst niet noodzakelijk worden betaald 

door de personen voor wie hij wordt verricht, maar het moet wel gaan om diensten die 

hoofdzakelijk worden vergoed met privé-geld.532 

146. De diensten waarop de richtlijn betrekking heeft, kunnen zeer diverse activiteiten 

betreffen. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om thuiszorg, zoals hulp aan ouderen, voor 

zover zij niet uitgesloten zijn van de werkingssfeer van de richtlijn. Het kan zowel gaan om 

diensten waarvoor de dienstverrichter en de afnemer zich in elkaars nabijheid bevinden als 

om diensten waarvoor de dienstverrichter of de afnemer zich moet verplaatsen of die op 

afstand kunnen worden verricht, waaronder via internet.533 

2.2.2.3. Eisen 

147. De dienstenrichtlijn geldt voor eisen die van invloed zijn op de toegang tot, of de 

uitoefening van een dienstenactiviteit.  

Zoals bepaald in artikel 4, punt 7, wordt onder het begrip “eis” elke verplichting, 

verbodsbepaling, voorwaarde of beperking verstaan die aan dienstverrichters (of afnemers 

van diensten) wordt opgelegd, zoals onder meer een verplichting om een vergunning te 

verkrijgen of om een verklaring in te dienen bij de bevoegde instanties. Het begrip omvat 

alle verplichtingen, verbodsbepalingen, voorwaarden of beperkingen, ongeacht of zij 

vastgesteld zijn in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en of zij op nationaal, 

regionaal of lokaal niveau zijn vastgesteld.534  

                                                      
531

  Overweging 34 van de dienstenrichtlijn. 
532

  Zo vormt het onderricht in een onderwijsinstelling die voornamelijk door de staat wordt gefinancierd, 
geen dienst in de zin van artikel 57 VWEU. Dit is wel het geval voor onderwijs dat wordt gegeven door 
onderwijsinstellingen die vooral uit particuliere middelen worden gefinancierd, ook al komen deze 
particuliere middelen niet hoofdzakelijk van de studenten of hun ouders. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 
Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 136-137. 

533
  Randnummer 33 van de dienstenrichtlijn. De activiteiten van de meeste gereglementeerde beroepen, 

ambachtslieden, diensten voor ondernemingen, distributiehandel, diensten op het gebied van toerisme, 
vrijetijdsdiensten, bouwdiensten, diensten op het gebied van installatie en onderhoud van apparatuur, 
informatiediensten, diensten op het gebied van accommodatie en voedselverstrekking, diensten op het 
gebied van opleiding en onderwijs, verhuur en leasediensten, diensten op het gebied van onroerend goed, 
certificering en testen, enzovoorts, zijn diensten die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. 
X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 
diensten, Luxemburg, 2007, 10. 

534
   X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 

diensten, Luxemburg, 2007, 15. 
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Daarnaast is de dienstenrichtlijn in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van 

Justitie535 ook van toepassing op alle soortgelijke bepalingen die worden voorgeschreven bij 

reglementen van beroepsorganisaties, collectieve regels van beroepsverenigingen of andere 

beroepsorganisaties, welke deze organisaties in het kader van de hun toegekende juridische 

bevoegdheid hebben vastgesteld.536 

148. De richtlijn heeft geen betrekking op eisen die bijvoorbeeld de toegang van bepaalde 

dienstverrichters tot publieke middelen regelen. Hierbij gaat het vooral om de voorwaarden 

waaronder dienstverrichters recht hebben op publieke financiering, zoals specifieke 

contractuele bepalingen, en met name kwaliteitsnormen waaraan zij moeten voldoen als 

voorwaarde voor de ontvangst van publieke middelen, bijvoorbeeld voor sociale diensten.537 

De richtlijn heeft dan ook geen betrekking op de financiering van sociale dienstverlening en 

de steunmaatregelen daarvoor (zie verder Hoofdstuk III). Zij laat bijgevolg de criteria en 

voorwaarden die lidstaten vaststellen om ervoor te zorgen dat de sociale dienstverlening 

“het algemeen belang en de sociale samenhang doeltreffend dient”, onverlet.538 

2.2.2.4. Uitzonderingen 

A. Algemeen 

149. Er zijn een hele reeks diensten die niet onder de dienstenrichtlijn vallen. In artikel 2, 

tweede lid van de richtlijn worden de volgende diensten expliciet uitgezonderd: 

 

(a) niet-economische diensten van algemeen belang539; 

                                                      
535

   Volgens de jurisprudentie van het HvJ moet de opheffing tussen de lidstaten van belemmeringen niet in 
gevaar worden gebracht door belemmeringen voortvloeiend uit krachtens hun eigen rechtsbevoegdheid 
door niet onder het publiekrecht vallende verenigingen of lichamen verrichte handelingen; zie het arrest 
HvJ 36/74, Walrave, 12 december 1974, Jur. 1974, 1405, overwegingen 17, 23 en 24; HvJ 13/76, Donà, 14 
juli 1976, Jur. 1976, 1333, overwegingen 17 en 18; HvJ C-415/93, Bosman, 15 december 1995, Jur. 1995, I-
4921, overwegingen 83 en 84; HvJ C-309/99, Wouters, 19 februari 2002, Jur. 2002, I-1577, overweging 
120. 

536
   X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 

diensten, Luxemburg, 2007, 15. 
537

  Overweging 10 van de dienstenrichtlijn. 
538

  Randnummer 27 en 28 van de dienstenrichtlijn. 
539

  Niet-economische diensten van algemeen belang (ook gekend als NEDAB) vallen niet onder de definitie 
van artikel 57 VWEU en komen dus ook niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn. Deze diensten 
worden niet op de markt aangeboden. Dit is echter verwarrend aangezien een niet-economische dienst 
geen dienst is en alleen al om die reden buiten de richtlijn valt. Voorbeelden zijn justitie, politie, 
rechtspraak en openbare drinkwatervoorziening. Diensten van algemeen economisch belang (ook gekend 
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(b) financiële diensten; 

(c)  elektronische communicatiediensten; 

(d)  diensten op het gebied van vervoer;  

(e)  diensten van uitzendbureaus;  

(f)  diensten van de gezondheidszorg;  

(g)  audiovisuele diensten;  

(h)  gokactiviteiten;  

(i)  activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;  

(j)  sociale diensten;  

(k)  particuliere beveiligingsdiensten;  

(l)  diensten van notarissen en deurwaarders. 

De diensten aangeboden in deze sectoren vallen bijgevolg niet binnen de reikwijdte van de 

richtlijn. De reden hiervoor kan ofwel zijn dat er voor een bepaalde sector al een specifieke 

EU regelgeving is, ofwel dat een sector door de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 

(zie hoger randnummer 90) onder de gedeelde bevoegdheden (als onderdeel van het sociaal 

beleid) valt. De toepassing van het dus geldende subsidiariteitsbeginsel werkt hierbij in de 

regel ten gunste van een lidstaat.540  

Op de uitgezonderde economische diensten blijven wel de fundamentele vrijheden in het 

VWEU (art. 49 en 56) van toepassing, waaraan richtlijnen geen afbreuk kunnen doen.541  

                                                      
als DAEB) worden daarentegen wel om een economische prestatie verricht en vallen in principe wel 
binnen de werkingssfeer van de richtlijn. Voorbeelden zijn de post, energie, telecommunicatie, bepaalde 
vormen van hoger onderwijs, audiovisuele diensten, sociale woningbouw en bepaalde zorgdiensten. 

540
  J.W. VAN DER GRONDEN, “Bestaat er een coherente visie op de verhouding tussen diensten van algemeen 

economisch belang, de dienstenrichtlijn en andere communautaire regelingen?” SEW 2007, 10, 403-404. 
Zo vallen diensten uit de gezondheidszorg voor een groot deel buiten de richtlijn. Het gaat hier echter 
enkel om de rechtstreeks aan de patiënt geleverde medische en farmaceutische dienstverstrekkingen. 
Diensten van bijvoorbeeld laboratoria lijken wel omvat door de dienstenrichtlijn. Ook zijn belangrijke 
bepalingen van de richtlijn niet of slechts voorwaardelijk van toepassing op DAEB (zie verder, randnummer 
152). Zie voor een overzicht M. PEETERS, “De rol van het EU-recht op vermarkting van de 
(gezondheids)zorg,” in A. VAN REGENMORTEL en A. COATES, Vermarkting van de zorg, meer dan 
commercialisering alleen? Brugge, die Keure, 2011, 145. Zie ook betreffende dit onderwerp M. JANSSENS 
en J. PUT, Zorg op de Europese markt, Steunpunt Welzijn, volksgezondheid en gezin, Leuven, 2009, 42 p. 

541
  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez  

08/09, 272-273 en B. HESSEL, “De vier vrijheden en decentrale overheden: deel 2,” De Europese 
Gemeente, 2006/6. 
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Een rechtvaardiging kan gegrond worden op basis van doelstellingen van onder andere het 

sociaal beleid, maar er moet dan wel sprake zijn van noodzaak en proportionaliteit van deze 

maatregelen in verhouding tot de doelstellingen.542 

B. Uitzonderingen voor “bepaalde” sociale diensten in de richtlijn 

150. Onder de sociale diensten die onder artikel 2, 2 (j) van de dienstenrichtlijn worden 

uitgesloten verstaat men: 

 

 sociale huisvestingsdiensten; 

 steun aan kinderen en gezinnen; 

 steun aan permanente of tijdelijke behoeftigen die door de staat ten laste worden 

genomen.543  

De uitgesloten sociale diensten worden aanzien als van wezenlijk belang voor de 

waarborging van het grondrecht op menselijke waardigheid en integriteit en een uiting van 

de beginselen van sociale samenhang en solidariteit. Daarom dienen zij door deze richtlijn 

onverlet te worden gelaten.  

Deze uitzonderingen moet men echter kaderen. De diensten zijn immers enkel uitgesloten 

wanneer zij worden verleend: 

“Door de staat op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, door dienstverrichters 

die hiervoor een opdracht of een mandaat hebben gekregen van de staat of door 

liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend, met het doel 

ondersteuning te geven aan personen met permanente of tijdelijke bijzondere 

behoeften wegens hun ontoereikend gezinsinkomen of met een volledig of 

gedeeltelijk gebrek aan onafhankelijkheid en die gevaar lopen te worden 

gemarginaliseerd.”  

                                                      
542

  Commission, Staff working document: Guide to the application of the European Union rules on state aid, 
public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to 
social services of general interest, Brussels, 7 December 2010, SEC(2010) 1545 final, 79. Zie in dit verband 
de gevoegde arresten HvJ C-447/08 en 448/08, Sjöberg, 8 juli 2010, Jur. 2010, I-6921 met betrekking tot 
gokken via het internet, als voorbeeld van een sociale overweging (het is onaanvaardbaar om private 
winst te halen uit de zwakheid van de gokkers) die een rechtvaardiging vormde voor de beperking van de 
fundamentele vrijheden.  

543
   Overwegingen 17 en 27 van de dienstenrichtlijn. 
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Zij moeten dus verricht worden door de staat zelf, door aanbieders die daartoe door de staat 

zijn gemachtigd en dus verplicht zijn om dergelijke diensten te verrichten, of door 

liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend.544 Bijgevolg worden 

dergelijke diensten volgens de richtlijn niet uitgesloten als zij worden verricht door andere 

soorten dienstverrichters, zoals particuliere marktdeelnemers die niet in opdracht van de 

staat handelen. Kinderzorg verstrekt door particuliere kinderverzorgers of andere diensten 

voor kinderzorg die worden verricht door particuliere marktdeelnemers en particuliere 

thuiszorgdiensten, vallen bijgevolg wel binnen de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn.545  

Wat de “machtiging” betreft, vermeldt de richtlijn dat de staat de verrichter bepaalde taken 

heeft toegekend waarbij de toewijzing gebeurt bij één of meer besluiten, waarvan de vorm 

kan worden bepaald door de betrokken lidstaat en die een nauwkeurige specificatie geeft 

van de aard van de speciale taak.546 

151. Een concrete toepassing hieromtrent vinden we terug in het arrest Femarbel.547  

In deze zaak vroeg het Belgisch Grondwettelijk Hof of artikel 2, lid 2, sub f en j van richtlijn 

2006/123 aldus moet worden uitgelegd dat de centra voor dagopvang en de centra voor 

nachtopvang uitgesloten zijn van de werkingssfeer van deze richtlijn omdat zij bejaardenhulp 

en gezondheidszorg verstrekken.  Dit verzoek werd ingediend in het kader van een geding 

tussen de vzw Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel-Hoofdstad over de 

begrippen “diensten van de gezondheidszorg” en “sociale diensten”.  

De GGC is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om, ten 

aanzien van particulieren en ten aanzien van instellingen, centra en diensten die wegens hun 

organisatie niet kunnen worden geacht uitsluitend tot de Vlaamse of de Franse 

Gemeenschap te behoren, haar eigen bevoegdheden uit te oefenen in de 

“persoonsgebonden” aangelegenheden, zoals het ouderenbeleid. In deze context heeft de 

                                                      
544

   Overweging 27 van de dienstenrichtlijn. 
545

  X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 
diensten, Luxemburg, 2007, 13. 

546
  Zie overweging 70 van de dienstenrichtlijn. 

547
 HvJ C-57/12, Fédération des maisons de repost privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission 

communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 11 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:517, SEW 2013 (weergave 
BELHADJ, E., BREKHOF, L., VAN EIJKEN, H., ESSENS, O., VAN KRAANEN-BELHAJ, S., MAASSEN, M.), afl. 11, 
492. 
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Verenigde Vergadering van de GGC op 24 april 2008 de ordonnantie van 2008 vastgesteld 

teneinde voor alle bejaardenzorginstellingen een wettelijk kader vast te stellen. Krachtens 

artikel 4 van de ordonnantie kan voor de in deze ordonnantie uitdrukkelijk vermelde 

instellingen, waaronder de serviceresidenties, de centra voor dagopvang en de centra voor 

nachtopvang, een programmering worden vastgesteld. Is er eenmaal een dergelijke 

programmering bepaald, dan is het blijkens artikel 6 van deze ordonnantie verboden om 

zonder toestemming van het Verenigd College van de GGC één van deze instellingen in 

gebruik te nemen of te exploiteren. Volgens de artikelen 11 tot en met 19 van deze 

ordonnantie kunnen de bedoelde instellingen, en met name de serviceresidenties, de centra 

voor dagopvang en de centra voor nachtopvang, hun activiteiten slechts uitoefenen indien 

zij over een voorlopige werkingsvergunning en vervolgens een erkenning beschikken. Op 

basis van dit artikel 11 heeft het Verenigd College van de GGC het besluit van 2009 

uitgevaardigd tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan voorzieningen voor opvang 

of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen. 

Femarbel vorderde vervolgens bij de Raad van State de nietigverklaring van dat besluit en 

voerde de ongrondwettigheid aan van de bepalingen die de rechtsgrondslag van dat besluit 

vormen, namelijk de bepalingen van de ordonnantie van 2008 betreffende enerzijds, de 

vergunnings-, erkennings- en programmeringsprocedures en anderzijds, de regels 

betreffende de vastlegging van de gefactureerde prijzen. 

Wat betreft de toepassing van de in artikel 2, lid 2, sub j, van richtlijn 2006/123 bedoelde 

“sociale diensten”, verwijst het Hof naar twee hogergenoemde voorwaarden, namelijk 

betreffende de aard van de uitgeoefende activiteiten (van wezenlijk belang om het 

grondrecht op menselijke waardigheid en integriteit te verzekeren) en de status van de 

verrichter van de diensten (door de staat zelf of gemachtigd door de staat). 

Wat de tweede voorwaarde betreft stelt het Hof: 

“Zoals ook blijkt uit voornoemde mededeling en resolutie moet deze “verplichting” – 

uit het oogpunt van deze dienstverrichter – immers worden geacht enerzijds de 

verbintenis in te houden om de betrokken diensten te verstrekken waarbij anderzijds 

bepaalde specifieke uitoefeningsvoorwaarden in acht moeten worden genomen. 

Deze voorwaarden hebben met name tot doel te verzekeren dat deze diensten 

overeenkomstig vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen worden 

aangeboden, zodat de dienstverrichtingen voor iedereen gelijk toegankelijk zijn, 
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waarbij in beginsel een toereikende financiële vergoeding wordt toegekend die is 

berekend op basis van parameters die vooraf op objectieve en doorzichtige wijze 

moeten worden vastgesteld (…) 

Aangaande de kenmerken van het machtigingsbesluit is het ongetwijfeld juist, zoals 

de GGC in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangevoerd, dat richtlijn 2006/123 

geen bepaalde juridische vorm oplegt, zodat de kenmerken ervan in elke lidstaat 

kunnen verschillen. Dit neemt echter niet weg dat aan bepaalde 

minimumvoorwaarden moeten worden voldaan. Zo moet er onder meer een besluit 

zijn dat een particuliere dienstverrichter duidelijk en transparant belast met de door 

hem uit te voeren socialedienstverplichting (…). 

De enkele omstandigheid dat een nationale autoriteit, wegens redenen van 

algemeen belang, maatregelen bepaalt waarbij aan alle marktdeelnemers in een 

bepaalde economische sector vergunnings- of exploitatievoorschriften worden 

opgelegd, vormt op zich niet een dergelijk machtigingsbesluit voor de toepassing van 

artikel 2, lid 2, sub j, van deze richtlijn.”548 

Wat betreft de kwalificatie als “sociale diensten”, van door centra voor dagopvang en de 

centra voor nachtopvang verrichte activiteiten, in de zin van artikel 2, lid 2, sub j, van richtlijn 

2006/123, verwijst het Hof door naar de nationale rechter: 

“In het bijzonder is het enerzijds aan deze rechter om te beoordelen, zoals artikel 2, 

4°, sub e en g, van de ordonnantie van 2008, gelezen in samenhang met de 

artikelen 216 en 242 van het besluit van 2009 lijkt te suggereren, of deze activiteiten 

werkelijk sociaal zijn in die zin dat zij gericht zijn op het verstrekken aan bejaarden 

van “aangepaste ondersteuning die past bij hun verlies aan autonomie”, 

gecombineerd met een specifiek animatieprogramma, dan wel van de noodzakelijke 

hulp “waarvoor hun naastbestaanden niet constant kunnen instaan”. In dit verband 

moet worden opgemerkt dat het ontwerp van ordonnantie van 21 juni 2007 voor een 

dergelijke beoordeling nuttig kan blijken voor zover het stelt dat deze diensten 

moeten worden verleend aan een “zwakke bevolkingsgroep”, zodat deze 

                                                      
548

 HvJ C-57/12, Fédération des maisons de repost privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission 
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 11 juli 2013, overwegingen 47-49, ECLI:EU:C:2013:517, 
SEW 2013 (weergave BELHADJ, E., BREKHOF, L., VAN EIJKEN, H., ESSENS, O., VAN KRAANEN-BELHAJ, S., 
MAASSEN, M.), afl. 11, 492.  
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bevolkingsgroep “op elk ogenblik haar leven kan leiden op een actieve en 

participatieve wijze”.”549 

Advocaat-Generaal VILLALON was van mening dat niet voldaan was aan deze laatste 

voorwaarde en dat zij niet gelijk te stellen zijn aan “dienstverrichters die hiervoor een 

opdracht of een mandaat hebben gekregen van de staat” en wel om de volgende redenen: 

“Ter terechtzitting heeft de GGC opgemerkt dat de centra onderling concurreren op 

de kwaliteit van de dienstverlening en op hun prijsbeleid, hoewel wat dit laatste 

betreft een tariefstructuur met maximumprijzen geldt. 

Uit de stukken blijkt ook dat de centra voor dag- en voor nachtopvang strikt 

economische activiteiten zijn die door particulieren, waaronder rechtspersonen met 

winstoogmerk, worden verricht. Het zijn economische activiteiten, omdat ze bestaan 

uit het op de markt brengen van een dienst tegen een vergoeding die meer bij een 

commerciële activiteit hoort. De voorwaarden voor erkenning, in het bijzonder zoals 

toegepast op de centra voor dag- en voor nachtopvang, wijzen erop dat het gaat om 

voorwaarden voor het verrichten van een dienst, en niet om 

openbaredienstverplichtingen. 

Zoals uit de stukken blijkt – maar hier moet de verwijzende rechter nog zijn oordeel 

over uitspreken – betekent de erkenning geen aanvaarding van verplichtingen in het 

kader van een complex financieringssysteem ten laste van de overheid, zoals bij de 

openbaredienstverplichtingen het geval is. De in artikel 11 van de ordonnantie van 

24 april 2008 van de GGC genoemde voorwaarden zijn eerder een opsomming van 

gewone eisen die ten aanzien van een dienst worden gesteld, dan voorwaarden die 

eigen zijn aan de levering van een openbare dienst als omschreven in de punten 48 

en 49 van deze conclusie.”550 

                                                      
549

 HvJ C-57/12, Fédération des maisons de repost privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission 
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 11 juli 2013, overweging 51, ECLI:EU:C:2013:517, SEW 
2013 (weergave BELHADJ, E., BREKHOF, L., VAN EIJKEN, H., ESSENS, O., VAN KRAANEN-BELHAJ, S., 
MAASSEN, M.), afl. 11, 492.  

550
   Conclusie Adv. Gen. VILLALON, 14 maart 2013 bij HvJ C-57/12, Femarbel, 11 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:171, 

overwegingen 51-53. Zie het arrest van het Grondwettelijk Hof, GwH 23 januari 2014,  nr. 6/2014, 
http://www.const-court.be (24 januari 2014), B.26: “Noch de bepalingen van de ordonnantie met 
betrekking tot de erkenning van de betrokken voorzieningen, noch de argumenten die door de GGC 
worden aangevoerd, maken het mogelijk te besluiten tot het bestaan van een mandaat in de zin van de 
richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uit de door de ordonnantie 
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C. Uitzondering voor diensten van algemeen belang? 

152. Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) werden gedeeltelijk buiten het 

toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn gehouden: 

“Deze richtlijn is alleen van toepassing op diensten die om een economische 

tegenprestatie worden verricht. Diensten van algemeen belang vallen niet onder de 

definitie van artikel 50 (nu artikel 57 VWEU) van het Verdrag en vallen dus ook niet 

binnen de werkingssfeer van deze richtlijn. Diensten van algemeen economisch 

belang zijn diensten die om een economische tegenprestatie worden verricht en 

daarom binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen. Bepaalde diensten van 

algemeen economisch belang, bijvoorbeeld op vervoersgebied, worden evenwel van 

de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten, terwijl voor sommige andere diensten 

van algemeen economisch belang, bijvoorbeeld op het gebied van de postdiensten, 

wordt afgeweken van de bepaling over het vrij verrichten van diensten van deze 

richtlijn.”551 

In de meeste situaties is de dienstenrichtlijn van toepassing op DAEB552 met betrekking tot 

de rechten van ontvangers van diensten in sectie 2 van Hoofdstuk IV (vrij verkeer van 

diensten) alsook met betrekking tot Hoofdstuk V (kwaliteit van diensten).  

§3. Vrij verkeer van diensten op tijdelijke en permanente basis 

3.1. Situering 

153. Richtlijn 2006/123 streeft ernaar het vrij verkeer van diensten te bevorderen. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanbieden van diensten op tijdelijke (artikelen 

                                                      
voorgeschreven regels kan niet worden afgeleid dat de betrokken voorzieningen, door het effect van de 
erkenning, ermee zouden zijn belast verplichtingen van openbare dienst uit te voeren, die nauwkeurig zijn 
gedefinieerd, zonder een einde te kunnen maken aan de exploitatie vóór het verstrijken van de zes jaar 
waarvoor de erkenning wordt verleend.” 

551
  “Deze richtlijn betreft niet de financiering van diensten van algemeen economisch belang en is niet van 

toepassing op stelsels van door de lidstaten in overeenstemming met de mededingingsregels van de 
Gemeenschap verstrekte steun, met name op sociaal gebied. Deze richtlijn heeft geen betrekking op het 
vervolg van het witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang.” Overweging 17 van de 
dienstenrichtlijn. 

552
  U. NEERGAARD, “Services of general (economic) interest and the services directive,” in U. NEERGAARD, R. 

NIELSEN, L. ROSEBERRY, The services directive, Consequences for the European social model and the 
welfare state, Kopenhagen, DOFV, 2008, 76. 
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16 tot en met 21) en op permanente basis (artikelen 9 tot en met 15). In tegenstelling dus 

tot wat haar officiële titel laat uitschijnen (“diensten”richtlijn) beperkt ze zich niet tot het vrij 

verkeer van diensten in de zin van artikel 56 VWEU en volgende, maar bevat zij ook 

bepalingen over de vrijheid van vestiging.553 

Indien de dienstverrichter is gevestigd in de lidstaat waar hij zijn diensten verricht, valt hij 

onder de werkingssfeer van de vrijheid van vestiging. Indien de marktdeelnemer 

daarentegen niet is gevestigd in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, vallen zijn 

activiteiten onder het vrij verkeer van diensten.554 Uit artikel 57 VWEU volgt dat de 

bepalingen betreffende het vrij verkeer van diensten, subsidiaire bepalingen zijn en slechts 

van toepassing als die betreffende het recht van vestiging dat niet zijn. 

3.2. Vrijheid van vestiging 

154. Artikel 9 e.v. van de dienstenrichtlijn handelt over het permanent dienstenverkeer en 

bevat regels voor de vrijheid van vestiging en de vergunningenstelsels van lidstaten. 

Indien de marktdeelnemer gevestigd is in de lidstaat waar hij de betrokken dienst verricht, 

valt hij onder de werkingssfeer van de vrijheid van vestiging. Deze vrijheid verbiedt iedere 

beperking of belemmering van vestiging van EU-onderdanen en –vennootschappen op het 

grondgebied van een andere lidstaat.  

Bij primaire vestiging richt een EU-onderdaan een duurzame activiteit of onderneming op in 

een andere lidstaat. Natuurlijke of rechtspersonen die in een andere lidstaat agentschappen, 

filialen of dochterondernemingen oprichten maken gebruik van het recht op secundaire 

vestiging: hier is er sprake van vestiging in meer dan één lidstaat.555 

Bij vestiging is er dus sprake van de daadwerkelijke uitoefening van een economische 

activiteit vanuit een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd.556 Volgens artikel 49 VWEU 

bevat de vrijheid van vestiging “de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en 

de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met 

                                                      
553

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez 
08/09, 274. 

554
  Overweging 77 van de dienstenrichtlijn. 

555
  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez  

08/09, 278. 
556

  Overweging 20 HvJ C-221/89, Factortame, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-3905. 
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name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig 

de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen 

onderdanen zijn vastgesteld.”  

155. Er wordt in overweging 65 van de richtlijn specifiek vermeld dat de vrijheid van 

vestiging het beginsel van gelijke behandeling veronderstelt, dat niet alleen het 

discrimineren op grond van nationaliteit verbiedt, maar ook elke indirecte discriminatie op 

grond van andere criteria die in de praktijk tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. Een 

lidstaat mag bijgevolg dienstverrichters met een bijzondere nationale of lokale sociaal-

economische band geen voordeel toekennen wat betreft hun vrijheid om rechten en 

goederen te verwerven, te gebruiken of te vervreemden, of om gebruik te maken van de 

verschillende vormen van krediet of huisvesting, voorzover deze keuzemogelijkheden de 

toegang tot of de daadwerkelijke uitoefening van zijn activiteit dienen.   

3.2.1. Vergunningen 

156. Artikel 9 van de richtlijn bevestigt dat de lidstaten de toegang tot en de uitoefening 

van een dienstenactiviteit niet afhankelijk mogen maken van een vergunningstelsel. 

Vergunningstelsels vormen een beperking van de vrijheid van vestiging, wat bevestigd wordt 

in de jurisprudentie van het Hof van Justitie.557 

3.2.1.1. Begrip 

157. Onder vergunningstelsel verstaat men: “elke procedure die voor een dienstverrichter 

of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter 

                                                      
557

  Arrest HvJ C-390/99, Canal Satélite, 22 januari 2002, Jur. 2002, I-607. Zie voor een bespreking van 
vergunningstelsels op SDAB en wat al dan niet te rechtvaardigen is: L. HANCHER en W. SAUTER, “One step 
beyond? From Sodemare to DocMorris: the EU’s freedom of establishment case law concerning 
healthcare”, CMLR 2010, 47, 117-146; R. BAETEN en W. PALM, “The compatibility of health care capacity 
planning policies with EU internal market rules,” in J.W. VAN DE GRONDEN, E. SZYSZCZAK, U. NEERGAARD 
en M. KRAJEWSKI, Health care and EU law, The Hague, TMC Asser, 2011, 389 e.v.; J.W. VAN DE GRONDEN, 
“Free movement of services and the right of establishment: Does EU internal market law transform the 
provision of SSGI?” in U. NEERGAARD et al., Social services of general interest in the EU, Legal issues of 
services of general interest, Den Haag, TMC Asser, 2013, 145-150. VAN DE GRONDEN verwijst hierbij naar 
de “good governance” aanpak van het Hof in de arresten Hartlauer (C-169/07, 10 maart 2009, Jur. 2009, I-
1721) en Blanco Perez (C-570/07 en C-571/07, 1 juni 2010, Jur. 2010, I-4629): “On the one hand, the CJEU 
allows Member States a wide margin of appreciation by not carrying out a full proportionality review but, 
on the other hand, it requires that Member States draft their national SSGI regulations in line with good 
administration-type principles. These national regulations must meet principles of consistent and 
systematic drafting, transparency and non-discrimination. It seems that as long as these principles are 
respected, Member States enjoy considerable freedom in regulating SSGI.” (p. 147). 
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verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening 

van een dienstenactiviteit.”558 Het begrip vergunningstelsel wordt tamelijk breed 

gedefinieerd: in beginsel vallen alle figuren van vergunningen, ontheffingen, toestemmin-

gen,… onder de reikwijdte van artikel 9 e.v. van de richtlijn.559  

Artikel 9 lid 1 vermeldt verder dat vergunningstelsels alleen in stand mogen worden 

gehouden wanneer zij geen discriminerende werking (rechtstreeks of onrechtstreeks) 

hebben, gerechtvaardigd zijn om redenen van algemeen belang (één van de dwingende 

reden van algemeen belang) en evenredig zijn (kan het nagestreefde doel met andere, 

minder beperkende maatregelen worden bereikt?).  

3.2.2.2. Vergunningsvoorwaarden 

158. Volgens artikel 9 moeten de criteria van een vergunningstelsel voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

a)  het vergunningstelsel heeft geen discriminerende werking, rechtstreeks of onrecht-

streeks, jegens de betrokken dienstverrichter; 

b)  de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden 

van algemeen belang; 

c)  het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden 

bereikt, (bijvoorbeeld door het monitoren van de activiteiten van de 

dienstaanbieder of door een verklaring af te leggen)560 met name omdat een 

controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn. 

Onder dwingende redenen van algemeen belang verstaat men volgens artikel 4 redenen die 

als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie waaronder de volgende 

gronden: openbare orde561, openbare veiligheid, staatsveiligheid, volksgezondheid, 
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  Artikel 4, lid 6 van de dienstenrichtlijn. 
559

  E. BELHADJ, S.J.H. EVANS en J.W. VAN DE GRONDEN, “De dienstenrichtlijn: de gebreken van de deugden? 
Een eerste verkenning van de dienstenrichtlijn,” SEW 2007, nr. 4, 143. Bij tijdelijke dienstverrichtingen is 
er geen ruimte voor vergunningen, inschrijvingen in registers of bij een beroepsorde en mag van de 
dienstverrichter niet worden verlangd dat hij zich vestigt. De lidstaat van ontvangst mag wel in 
overeenstemming met het EU recht zijn voorschriften inzake arbeidsvoorwaarden toepassen. B. HESSEL, 
“De vier vrijheden en decentrale overheden: deel 2”, De Europese Gemeente, 2006/6. 

560
  C. BARNARD, “Unravelling the services directive,” CMLR 2008, 353. 

561
  Onder “openbare orde” verstaat men volgens overweging 41: De bescherming tegen een werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving en kan met name 
onderwerpen in verband met de menselijke waardigheid, de bescherming van minderjarigen en kwetsbare 
volwassenen, alsook dierenwelzijn, omvatten. 
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handhaving van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel, bescherming van 

consumenten, afnemers van diensten en werknemers, eerlijkheid van handelstransacties, 

fraudebestrijding, bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, dierenwelzijn, 

intellectuele eigendom, behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en 

doelstellingen van het sociaal beleid en het cultuurbeleid.  

Overweging 40 van de richtlijn stelt dat dit begrip gaandeweg door het Hof is ontwikkeld in 

rechtspraak betreffende de artikelen 43 en 49 en dat zich (uiteraard) nog verder kan 

ontwikkelen.562  

159. Vergunningen mogen geen beperkte geldigheidsduur hebben. Een beperkte 

geldigheidsduur van vergunningen hindert de uitoefening van dienstenactiviteiten omdat 

daardoor de dienstverrichter ook met betrekking tot investeringen wordt belemmerd in het 

ontwikkelen van een lange termijnstrategie. Artikel 11 bevat wel een uitzondering, namelijk 

wanneer een beperkte geldigheid kan worden gerechtvaardigd door een dwingende reden 

van algemeen belang of wanneer het aantal beschikbare vergunningen beperkt is om een 

dwingende reden van algemeen belang (bijvoorbeeld in het kader van de openbare 

veiligheid).563  

160. Opvallend is de eis, vastgelegd in artikel 10, lid 4: “Een vergunning moet de 

dienstverrichter toegang verlenen tot het hele grondgebied.” Een vergunning mag alleen 

                                                      
562

    Zie overweging 40: Dit begrip, zoals dit is erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie, omvat ten 
minste de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid, als bedoeld in de 
artikelen 46 en 55 van het Verdrag; handhaving van de maatschappelijke orde; doelstellingen van het 
sociaal beleid; bescherming van afnemers van diensten; consumentenbescherming; bescherming van 
werknemers, met inbegrip van de sociale bescherming van werknemers; dierenwelzijn; handhaving van 
het financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel; voorkoming van fraude; voorkoming van 
oneerlijke concurrentie; bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van stedelijke en 
rurale ruimtelijke ordening; bescherming van schuldeisers; waarborging van een deugdelijke 
rechtsbedeling; verkeersveiligheid; bescherming van intellectuele eigendom; culturele beleidsdoelen, met 
inbegrip van het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ten aanzien van de 
sociale, culturele, religieuze en filosofische waarden van de maatschappij; de noodzaak om een hoog 
niveau van onderwijs te waarborgen, behoud van de diversiteit van de pers en bevordering van de 
nationale taal; behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed; veterinair beleid. 

563
  Wanneer lidstaten overwegen of het noodzakelijk is om een beperkte geldigheidsduur voor vergunningen 

in stand te houden om een bepaald algemeen belang te beschermen (bijvoorbeeld om afnemers van 
diensten te beschermen door te waarborgen dat dienstverrichters zich periodiek laten bijscholen), moeten 
lidstaten eerst zorgvuldig onderzoeken of permanent toezicht op de dienstverrichter in combinatie met de 
mogelijkheid om zijn vergunning in te trekken niet kan volstaan om het nagestreefde doel te bereiken (in 
bovenstaand voorbeeld worden dienstverrichters met een soepeler alternatief verplicht om aan te tonen 
dat zij bijscholing hebben gevolgd). X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese 
Commissie, DG Interne markt en diensten, Luxemburg, 2007, 27-28.  
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beperkt blijven tot een beperkt gedeelte van het grondgebied van een lidstaat, indien 

individuele vergunningen voor elke vestiging of een beperking van de vergunning tot een 

bepaald deel van het grondgebied gerechtvaardigd zijn vanwege een dwingende reden van 

algemeen belang en evenredig en niet discriminerend zijn.564  

Wanneer in een lidstaat de afgifte van een vergunning voor een bepaalde activiteit tot de 

bevoegdheid van regionale of lokale overheden behoort, verplicht de richtlijn lidstaten niet 

om dit te wijzigen. Het enkele feit dat lokale of regionale overheden bevoegd zijn om 

vergunningen af te geven is op zichzelf geen geldige reden om een territoriale beperking van 

de geldigheid van de vergunningen te rechtvaardigen. 

Wel moet een vergunning nadat zij is afgegeven door de bevoegde regionale of lokale 

overheid (bijvoorbeeld van de plaats waar de dienstverrichter zich vestigt) in beginsel 

worden erkend door alle overige overheden van de lidstaat. Behalve wanneer er sprake is 

van gerechtvaardigde uitzonderingen mag een dienstverrichter, in het bezit van een 

vergunning,  dus niet worden verplicht om bij een andere overheid nogmaals een 

vergunning aan te vragen wanneer hij zijn activiteiten op het gehele grondgebied wil 

uitoefenen.565 

161. Niet elke individuele vergunning en iedere voorwaarde, verbonden aan een 

vergunning, moet worden getoetst aan de dienstenrichtlijn. De vergunningstelsels, 

procedures en formaliteiten die gehanteerd worden, moeten wel verenigbaar zijn met de 

desbetreffende artikelen van de dienstenrichtlijn. Het gaat onder meer om de vergun-

ningscriteria566, de geldigheidsduur van vergunningen en de inrichting van vergunnings-

procedures en –formaliteiten.567 

                                                      
564

  X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 
diensten, Luxemburg, 2007, 28. 

565
   X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 

diensten, Luxemburg, 2007, 28. 
566

  De criteria om vergunningen te verlenen mogen geen discriminerende werking hebben, moeten 
gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden van algemeen belang en het nagestreefde doel kan niet 
door een minder beperkende maatregel worden bereikt. Zij moeten ook duidelijk en ondubbelzinnig, 
objectief, transparant en toegankelijk zijn, alsook van tevoren worden bekendgemaakt.  

567
  X., Dienstenrichtlijn, Europa Decentraal, juni 2008, nr. 22,  www.europadecentraal.nl . 

http://www.europadecentraal.nl/
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3.2.2. Verboden vestigingseisen en aan evaluatie onderworpen eisen 

162. Artikel 14 RL 2006/123 bevat een lijst met eisen die lidstaten niet mogen opleggen 

voor de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Deze verboden eisen 

hebben een discriminerende werking of leggen op een andere manier beperkingen op en 

mogen daarom niet worden gehandhaafd. Dit betekent ook dat buiten de uitzonderingen in 

hoofdstuk 1 van de richtlijn, er geen dwingende redenen zijn van algemeen belang waarop 

de lidstaten een beroep kunnen doen. 

Het gaat om discriminerende eisen die direct of indirect verband houden met de 

nationaliteit of, voor ondernemingen, met de plaats van de statutaire zetel; eisen die 

dienstverrichters verbieden om vestigingen te hebben in meer dan een lidstaat; eisen die 

beperkingen inhouden voor de keuze van de dienstverrichter tussen een hoofd- en 

nevenvestiging; het verbod op wederkerigheidsvoorwaarden, op economische criteria, op 

betrokkenheid van concurrerende marktdeelnemers, op verplichtingen tot het stellen van of 

deelnemen in een financiële waarborg of het afsluiten van een verzekering bij in dezelfde 

lidstaat gevestigde marktdeelnemers en op verplichtingen om gedurende een bepaalde 

periode ingeschreven te staan in de registers of de activiteit al gedurende een bepaalde tijd 

in dezelfde lidstaat te hebben uitgeoefend. 

163. Artikel 15 RL 2006/123 vermeldt eisen die ernstige belemmeringen voor de vrije 

vestiging vormen en die vaak kunnen worden vervangen door minder beperkende 

maatregelen. Onder bepaalde omstandigheden en in specifieke sectoren kunnen zij echter 

wel gerechtvaardigd zijn. Lidstaten zijn bijgevolg verplicht om hun wetgeving door te lichten 

(te evalueren) om te zien of de maatregelen geen discriminerende werking hebben, 

gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden van algemeen belang en niet door een 

minder beperkende maatregel kunnen worden bereikt. 

Concreet is een evaluatie nodig voor kwantitatieve of territoriale beperkingen, eisen die van 

de dienstverrichter verlangen dat hij een bepaalde rechtsvorm heeft, eisen aangaande het 

aandeelhouderschap van een onderneming, eisen die het verrichten van bepaalde diensten 

voorbehouden aan specifieke dienstverrichters, het verbod om op het grondgebied van 

dezelfde lidstaat meer dan één vestiging te hebben, eisen inzake een minimumaantal 

werknemers, de verplichte toepassing van vaste minimum- of maximumtarieven en de 

verplichting voor de dienstverrichter om in combinatie met zijn dienst andere specifieke 

diensten te verrichten. 
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Wat betreft de eis die van een dienstverrichter verlangt dat hij een bepaalde rechtsvorm 

heeft, bijvoorbeeld een vereniging zonder winstoogmerk, kan zij een ernstige belemmering 

vormen voor de vestiging van dienstverrichters uit andere lidstaten568 omdat zij door 

dergelijke beperkingen mogelijk gedwongen worden om hun rechtsvorm of structuur te 

wijzigen. Ook eisen die bijgevolg bepaalde activiteiten voorbehouden aan organisaties 

zonder winstoogmerk, zullen in een aantal gevallen dus niet gerechtvaardigd zijn,569 hoewel 

dergelijke eisen in bepaalde gevallen net wel gerechtvaardigd kunnen zijn, namelijk op 

maatschappelijk gebied570 (zie verder). Het mag duidelijk zijn dat er geen algemene regel is 

en dat dit concreet per geval zal moeten bekeken worden. 

3.2.3. Wat met andere eisen? 

164. Eisen die niet als verboden worden aanzien of aan evaluatie zijn onderworpen en niet 

als vergunningen worden beschouwd in het licht van artikel 9 en 10 van de richtlijn, blijven 

onderworpen aan de toetsing onder artikel 49 VWEU zoals dat door het Hof geïnterpreteerd 

werd in zaken zoals het arrest Gebhard.571  

3.3. Vrij verkeer van diensten 

3.3.1. Het tijdelijk karakter 

165. De vrijheid van dienstverrichting kenmerkt zich door het ontbreken van een duurzame 

en blijvende deelname aan het economisch leven van de ontvangende lidstaat.572  

Het tijdelijk karakter van een dienst moet niet enkel aan de hand van de duur van de dienst 

worden beoordeeld, maar tevens aan de hand van de frequentie, de periodiciteit of de 

continuïteit. 573  Een dienstverrichter in de zin van het Verdrag kan zich in de lidstaat waar de 

dienst wordt ontvangen van een zekere infrastructuur voorzien, bijvoorbeeld een kantoor of 

                                                      
568

   Met betrekking tot eisen die het alleen marktdeelnemers met rechtspersoonlijkheid toestaan om 
bepaalde activiteiten op hun grondgebied te verrichten en daarmee natuurlijke personen van de markt 
uitsluiten: HvJ C-171/02, Commissie/Portugal, 29 april 2004,  Jur. 2004, I-5645 en HvJ C-514/03, 
Commissie/Spanje, 26 januari 2006, Jur. 2006, I-963. 

569
   HvJ C-439/99, Commissie/Italië, 15 januari 2002, Jur. 2002, I-305 (handelsbeurzen) en X., Handboek voor 

de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en diensten, 
Luxemburg, 2007, 35. 

570
    HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3422. 

571
  HvJ C-55/94, Gebhard, 30 november 1995, Jur. 1995, I-4165. C. BARNARD, “Unravelling the services 

directive,” CMLR 2008, 358. 
572

  Overweging 23 HvJ C-131/01, Commissie/Italië, 13 februari 2003, Jur. 2003, I-1659. 
573

  Overweging 27 HvJ C-55/94, Gebhard, 30 november 1995, Jur. 1995, I-4165.  
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een kabinet, wanneer die infrastructuur noodzakelijk is om de betrokken dienst te kunnen 

verrichten.574 

3.3.2. Vrij en zonder beperkingen 

166. Artikel 16 is de hoeksteen van de dienstenrichtlijn en bepaalt dat grensoverschrijdende 

diensten vrij en zonder ongerechtvaardigde beperkingen mogen worden verricht. Deze 

bepaling geldt voor alle diensten die onder de richtlijn vallen, met uitzondering van de 

diensten en aangelegenheden die zijn omschreven in artikel 17. 

Artikel 16 verbiedt lidstaten om hun eigen eisen te stellen aan inkomende dienstverrichters, 

behalve wanneer het gerechtvaardigd is vanwege de vier redenen opgenomen in artikel 16, 

leden 1 en 3. Dit betekent dat lidstaten slechts in beperkte mate eisen kunnen stellen aan 

inkomende dienstverrichters. Dat geldt voor alle soorten eisen, ongeacht het type of niveau 

van de desbetreffende wetgeving of de territoriale grenzen waarbinnen een nationale regel 

van toepassing is. Zo weten dienstverrichters dus dat zij niet onderworpen zullen zijn aan de 

wetgeving van de ontvangende lidstaat, behalve wanneer de toepassing daarvan 

gerechtvaardigd is vanwege de vier redenen van artikel 16, lid 1, en artikel 16, lid 3 (of 

wanneer de desbetreffende wetgeving valt onder een uitzondering als bedoeld in artikel 

17).575 

167. De lidstaten moeten bijgevolg zorgen voor een vrije toegang tot en vrije uitoefening 

van een dienstenactiviteit op hun grondgebied. Hierbij mag het discriminatieverbod niet 

worden geschonden. Als er een nationale regeling geldt, moet deze noodzakelijk en ook 

proportioneel zijn (cfr. infra). Onder het discriminatieverbod verstaat men dat de eisen geen 

direct of indirect onderscheid mogen maken naar nationaliteit of, voor rechtspersonen, naar 

de lidstaat waar zij opgericht en/of gevestigd zijn. Onder proportionaliteit verstaat men dat 

eisen geschikt moeten zijn om het nagestreefde doel te bereiken en niet verder gaan dan 

wat nodig is om het doel te bereiken. De rechtspraak vereist dat de ontvangende lidstaat 

peilt naar het niveau van bescherming voorzien in de lidstaat van vestiging.576 

                                                      
574

  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 139. 
575

  X., Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en 
diensten, Luxemburg, 2007, 38. 

576
  C. BARNARD, “Unravelling the services directive,” CMLR 2008, 368. 
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Hoe dan ook, een lidstaat kan zich enkel op een rechtvaardigingsgrond beroepen indien het 

gaat om een regeling van aspecten die nog geen voorwerp uitmaken van harmonisatie op 

het niveau van de Unie.577 

3.3.3. Toegelaten beperkingen 

3.3.3.1. De vier redenen van artikel 16, leden 1 en 3 RL 2006/123 

168. Volgens artikel 16 lid 3 kan de toepassing van nationale eisen alleen worden 

gerechtvaardigd als zij noodzakelijk zijn om redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu.578 Lidstaten kunnen dus 

geen andere doelen van algemeen belang aanvoeren.579 

Opgemerkt moet worden dat de begrippen “openbare orde”, “openbare veiligheid” en 

“volksgezondheid” afkomstig zijn uit het Unierecht en rechtstreeks zijn gebaseerd op artikel 

52 VWEU. Deze begrippen zijn door het Hof altijd in enge zin geïnterpreteerd, wat wil zeggen 

dat er sprake moet zijn van een werkelijke en ernstige bedreiging van een fundamenteel 

belang van de samenleving en dat de lidstaat die zich op deze doelen van algemeen belang 

beroept de desbetreffende risico’s moet aantonen.580 

3.3.3.2. De afwijkingen van artikel 17 RL 2006/123 

169. In artikel 17 is een lijst opgenomen van afwijkingen van artikel 16. In overeenstemming 

met de jurisprudentie van het Hof, moeten afwijkingen van een regel uit een richtlijn die 

bedoeld zijn om de doeltreffendheid te waarborgen van de rechten die in het VWEU zijn 

                                                      
577

  Zie overwegingen 31-32 en HvJ C-429/02, Bacardi France, 13 juli 2004, Jur. 2004, I-6613. 
578

   De dienstenrichtlijn leidt dus tot een strikte toepassing van de “rule of reason”. P. DE BANDT, “Inleidende 
commentaar bij de artikelen 56-62 VWEU”, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Grondslagen, A. Europees recht, 2012, 1-33. 

579
  In tegenstelling tot de andere artikelen van de richtlijn, waaronder artikel 14, verplicht artikel 16 lidstaten 

in beginsel niet om bestaande eisen af te schaffen, maar alleen om hun eigen eisen niet toe te passen op 
dienstverrichters die in andere lidstaten zijn gevestigd. X., Handboek voor de implementatie van de 
dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en diensten, Luxemburg, 2007, 38. 

580
   Met betrekking tot het begrip “openbare orde” wordt verwezen naar het arrest HvJ C-36/02, Omega, 14 

oktober 2004, Jur. 2004, I-9609. Voor openbare orde en openbare veiligheid naar HvJ C-54/99, Église de 
Scientologie, 14 maart 2000, Jur. 2000, I-1335, punt 17. Voor openbare veiligheid en volksgezondheid 
wordt verwezen naar HvJ C-257/05, Commissie tegen Oostenrijk, 14 december 2006, Jur. 2006, I-134, 
overweging 25. 
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neergelegd, waaronder de vrijheid van dienstverrichting, in nauwe zin worden 

geïnterpreteerd581. 

Het feit dat bepaalde aangelegenheden of diensten onder één van de afwijkingen van artikel 

17 vallen, betekent niet altijd dat alle regelgeving van de lidstaat waar de dienst wordt 

verricht daarop kan worden toegepast. Deze aangelegenheden of diensten vallen in ieder 

geval onder artikel 56 van het VWEU. Daarom is de toepassing van bepaalde eisen in de 

lidstaat waar de dienst wordt verricht mogelijk niet gerechtvaardigd.  

Het gaat om afwijkingen met betrekking tot diensten van algemeen economisch belang 

(DAEB) die in een andere lidstaat worden verricht, onder meer in de postsector, de 

elektriciteitssector, de gassector, watervoorziening en –distributie en afvalwaterdiensten, 

afvalverwerking, ... Het spreekt voor zich dat indien lidstaten bijgevolg sociale diensten 

construeren als DAEB, dit een mogelijke ontsnappingsroute is voor de impact van artikel 

16.582 Hierbij moet echter meteen worden aangestipt dat de artikelen 16 en 17 alleen 

betrekking hebben op het vrij verkeer van diensten uit de dienstenrichtlijn. Daarom kunnen 

op de uitgezonderde DAEB583 nog wel de bepalingen omtrent de vrijheid van vestiging uit de 

dienstenrichtlijn van toepassing zijn. 

3.3.3.3. Afwijkingen van artikel 18 RL 2006/123 

170. Artikel 18 heeft het nog over afwijkingen in “speciale gevallen”. In afwijking van artikel 

16 en alleen in uitzonderlijke omstandigheden, kan een lidstaat ten aanzien van een in een 

andere lidstaat gevestigde dienstverrichter, maatregelen nemen betreffende de veiligheid 

van diensten.584 

3.3.4. Verbod op discriminatie 

171. Als een dienst een grens overschrijdt, mag hiervoor geen belemmering ontstaan. De 

verboden van het vrij verkeer zijn hierop gericht. 

                                                      
581

    Zie het arrest HvJ C-57/94, Commissie tegen Italië, 18 mei 1995, Jur. 1995, I-1249. 
582

  J. VAN DE GRONDEN, “Social services of general interest and EU law,” in E. SZYSZCZAK, J. DAVIES, M. 
ANDENAES, T. BEKKEDAL, Developments in services of general interest, The Hague, TMC Asser, 2011, 136. 

583
  Voor meer duiding over dit begrip, zie hoofdstuk III. 

584
    De dienst moet een gevaar vormen dat niet kan worden voorkomen door maatregelen die worden 

genomen in overeenstemming met de bepalingen over administratieve samenwerking. X., Handboek voor 
de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en diensten, 
Luxemburg, 2007, 45. 
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Het vrij dienstenverkeer verbiedt alle beperkingen die aan de verrichter van de dienst, met 

name op grond van zijn nationaliteit585 of de omstandigheid dat hij geen vaste woonplaats 

heeft in de staat waar de dienst wordt verricht, worden gesteld en niet gelden voor op het 

nationale grondgebied gevestigde personen dan wel geëigend zijn de werkzaamheden van 

de dienstverrichter anderszins te beletten of te hinderen.586 Overheden mogen diensten 

(maar ook goederen, personen en kapitaal) uit andere lidstaten niet direct discrimineren. 

Indirecte discriminatie, die feitelijk gunstiger uitpakt voor eigen goederen of personen, valt 

ook onder het verbod. 

172. Men moet ook letten op niet-discriminerende belemmeringen.587 In die zin paste het 

Hof de Dassonville-rechtspraak betreffende het vrij goederenverkeer toe op het vrij 

dienstenverkeer.588 Een nationale regeling die zonder onderscheid naar nationaliteit van de 

dienstverrichter van toepassing is, maar ertoe leidt dat het verrichten van diensten tussen 

lidstaten moeilijker wordt dan het verrichten van diensten binnen één enkele lidstaat, 

doorstaat op die manier niet langer de toets van het Unierecht. 589  

De richtlijn is hier echter niet expliciet. Is het verbod op discriminatie bedoeld tegen 

discriminatoire beperkingen of ook tegen niet discriminatoire beperkingen die wel de 

markttoegang versperren? Overwegingen 9 en 65 stellen een loutere discriminatie aanpak 

voor en opperen dat men niet alleen het discrimineren op grond van nationaliteit verbiedt, 

maar ook elke indirecte discriminatie op grond van andere criteria die in de praktijk tot 

hetzelfde resultaat kunnen leiden. In overweging 69 leest men echter dat een beoordeling 

nodig is van bepaalde niet-discriminerende eisen van de lidstaten die door hun kenmerken 

de toegang tot of zelfs de uitvoering van een activiteit uit hoofde van de vrijheid van 

vestiging, aanzienlijk kunnen beperken of verhinderen. 

                                                      
585

  Zie bijvoorbeeld HvJ 2/74, Reyners, 21 juni 1974, Jur. 1974, 631; HvJ 36/74, Walrave en Koch, 12 december 
1974, Jur. 1974, 1405; HvJ C-221/89, Factortame II, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-3905; HvJ C-388/01, 
Commissie/Italië, 16 januari 2003, Jur. 2003, I-721. 

586
  Het Hof oordeelde dat Nederland het recht om partijen te vertegenwoordigen bij een rechterlijke 

instantie niet kon voorbehouden aan personen die in Nederland waren gevestigd. Overweging 10 HvJ, 
33/74, Van Binsbergen, 3 december 1974, Jur. 1974, 1299. 

587
  HvJ C-76/90, Säger, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4221; HvJ  C-369/96 en 376/96, Arblade, 23 november 1999, 

Jur. 1999, I-8453; HvJ C-279/00, Commissie tegen Italië, 7 februari 2002, Jur. 2002, I-1425. 
588

  HvJ C-381/93, Commissie/Frankrijk, 5 oktober 1994, Jur. 1994, I-5145. 
589

  Het verrichten van diensten inzake zeevervoer tussen lidstaten mag niet worden onderworpen aan 
strengere voorwaarden dan die welke gelden voor vergelijkbare binnenlandse dienstverrichtingen. 
Overweging 17-21 HvJ C-381/93, Commissie/Frankrijk, 5 oktober 1994, Jur. 1994, I-5145. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
179 

3.3.5. Evenredigheid 

173. Zelfs wanneer een eis geen discriminerende werking heeft en onder één van de vier 

genoemde dwingende redenen van algemeen belang valt, is het laatste criterium om vast te 

stellen of de toepassing van een dergelijke eis in overeenstemming is met artikel 16, leden 1 

en 3, het evenredigheidscriterium. Dit houdt in dat de eis passend moet zijn om het 

nagestreefde doel te bereiken en niet verder gaat dan wat nodig is om dat doel te 

bereiken.590 

“Evenredig” kent verschillende uitwerkingen in de richtlijn.  

Bij de artikelen 15 en 16 moet men motiveren dat de gekozen maatregelen geschikt zijn om 

het beoogde doel te bereiken; er geen realistisch alternatief is voor de maatregel dat het 

desbetreffend belang even goed beschermt en minder beperkend werkt voor de 

dienstverlener en het desbetreffend belang en de daarop gerichte maatregel in verhouding 

staat tot de inbreuk die hij met zich meebrengt ten aanzien van de vrijheid van vestiging of 

het vrij verrichten van diensten.591 

In artikel 9 wordt het begrip verder ingevuld: lid 1, c stelt de vraag of in plaats van een 

vergunning ook een controle achteraf voldoende zou zijn om het desbetreffend belang te 

waarborgen. Indien een controle achteraf voldoende zou zijn, dan is het eisen van een 

vergunning per definitie disproportioneel.  

3.3.6. Verboden eisen 

174. Het is lidstaten/overheden niet toegelaten volgens artikel 16, lid 2 van de richtlijn één 

of meer van de volgende eisen te stellen aan de dienstverrichter:  

 de verplichting om een vestiging op het grondgebied te hebben,  

 de verplichting om bij de bevoegde instanties een vergunning te verkrijgen,  

 een verbod om op het grondgebied een bepaalde vorm van infrastructuur op te 

zetten,  

                                                      
590

  Overweging 15 HvJ C-76/90, Säger, 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4221; overweging 35 HvJ C-369/96, Arblade en 
anderen, C-369/96 en C-376/96, 23 november 1999, Jur. 1999, I-8453; overweging 39; HvJ C-58/98, 
Corsten, 3 oktober 2000, Jur. 2000, 7917  en overweging 33 HvJ C-390/99, Canal Satélite, 22 januari 2002, 
Jur. 2002, I-607. 

591
  X., Screening en notificatie van regelgeving in het kader van de Dienstenrichtlijn: Een handreiking voor 

gemeenten, provincies en waterschappen, Europa Decentraal, april 2008, 13. 
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 de toepassing van een specifieke contractuele regeling tussen dienstverrichter en 

afnemer die het verrichten van diensten door zelfstandigen verhindert of beperkt,  

 de verplichting om een door hun bevoegde instanties afgegeven identiteitsdocument 

te bezitten,  

 eisen opleggen die betrekking hebben op het gebruik van uitrusting en materiaal die 

een integrerend deel van de dienstverrichting vormen,  

 beperkingen opleggen aan afnemers.592 

De Verdragsbepalingen inzake het vrij dienstenverkeer verzetten zich er immers tegen dat 

het verrichten van een dienst in een andere lidstaat afhankelijk wordt gemaakt van een 

voorafgaande toestemming of vergunning. Dit geldt ook in verband met de verplichting voor 

dienstverrichters om een bepaalde rechtsvorm of juridische structuur te bezitten of om 

naast de activiteit in kwestie geen andere activiteit uit te oefenen alsook voor het verbod om 

een winstoogmerk na te streven. De verplichting dat een bepaalde activiteit enkel onder de 

vorm van een arbeidsovereenkomst zou worden uitgevoerd is ook een belemmering van het 

dienstenverkeer waarvoor een lidstaat een rechtvaardiging moet geven. Dergelijke 

verplichtingen zijn immers vaak indirect discriminerend ten opzichte van dienstverrichters 

uit andere lidstaten.593 

Afdeling 4. Betekenis voor de maatschappelijke onderneming? 

§1. Situering 

175. Maatschappelijke ondernemingen verrichten diensten. Bij maatwerkbedrijven en -

afdelingen gaat het concreet om economische activiteiten zoals drukken, printen, 

verpakken, metaalbewerking, textielbewerking, poetsen, horeca diensten, 

marketingopdrachten, groenonderhoud,… Wat de lokale diensteneconomie betreft gaat het 

eerder om sociale diensten van algemeen (economisch) belang en meer bepaald 

aanvullende thuiszorg, aanvullende kinderopvang en –oppas, vervoer- en 

boodschappendiensten, naai-, was- en strijkateliers,… Het decreet stelt ook duidelijk dat de 

                                                      
592

  Artikel 16, 2 van de dienstenrichtlijn. 
593

  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 140. 
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lokale diensteneconomie lokale diensten verricht “ten behoeve van” een opdrachtgevende 

overheid.594 

Maatschappelijke ondernemingen zijn dus in principe ook onderhevig aan de regels met 

betrekking tot het vrij verkeer van diensten en hebben het recht zich te vestigen in een 

andere lidstaat in overeenstemming met de vrijheid van vestiging. Eventuele eisen met 

betrekking tot de markttoegang (dus ook eisen die de voorwaarden vastleggen voor een 

financiële tegemoetkoming) of de uitoefening van de dienstenactiviteit moeten dus ook 

gerechtvaardigd kunnen worden omdat zij belemmerend kunnen werken. Ze moeten 

bijgevolg noodzakelijk zijn om het algemeen belang te vrijwaren en proportioneel zijn, met 

andere woorden niet meer belemmeren dan strikt nodig is. 

§2. Toepassing van de dienstenrichtlijn op de sociale inschakelingseconomie: uitzonderingen 

voor bepaalde sociale diensten 

176. De dienstenrichtlijn is van toepassing op belemmeringen met betrekking tot de 

markttoegang. Ze bevat echter ook een hele lijst uitzonderingen, waardoor de impact van de 

richtlijn op nationale sociale modellen aanzienlijk werd verminderd. Voor de 

gezondheidsdiensten kwam er ook een aparte richtlijn in het kader van 

grensoverschrijdende dienstverkrijging (patiëntenmobiliteit).595 Toch blijft er nog 

onzekerheid met betrekking tot de uitzondering van andere sociale diensten.596  

                                                      
594

   Zie artikel 5, lid 2 Decr. Vl. houdende de lokale diensteneconomie: “De opdrachtgevende overheid gaat na 
of de lokale diensten die ze wil toekennen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, aan de 
hand van een impactanalyse. In het kader van de impactanalyse worden de lokale stakeholders, 
waaronder minstens de sociaal-economische stakeholders, gehoord over de voorwaarden, met 
uitzondering van wat de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 7° betreft. Op basis van de impactanalyse 
attesteert de opdrachtgevende overheid dat de lokale diensten aan de voorwaarden, vermeld in het 
eerste lid, voldoen.” 

595
  Zie Richtlijn 2011/24 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten 

van de patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, 9 maart 2011, Pb.L. 4 april 2011, afl. 88, 45. In 
de dienstenrichtlijn gaat het om een verrichter en een consument. Bij diensten in het kader van 
gezondheidszorg is de situatie echter ingewikkelder: er zijn veel spelers met ingebouwde “checks en 
balances”. Men heeft verrichters en klanten maar ook een derde partij die het grootste deel van de 
rekening betaalt. Financiers in de gezondheidszorg maken contractuele afspraken met zorgverrichters 
omtrent de prijs, de inhoud en het volume van de zorg die ze aanbieden aan hun klanten. Dit moet 
vermijden dat de verrichters, meestal artsen, de vraag zouden sturen in hun eigen belang. Er is ook sprake 
van informatie asymmetrie tussen patiënten en verrichters. In het algemeen ontbreekt het de patiënten 
aan achtergrondkennis om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Ook wordt gezondheidszorg van 
hoge kwaliteit aanzien als een fundamenteel recht en zijn principes van solidariteit en universele dekking 
in het spel. Zie voor de impact die de dienstenrichtlijn zou kunnen gehad hebben op de 
gezondheidsdiensten (waaronder verlies van controle over uitgaven en bijgevolg een bedreiging van de 
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De uitsluiting op het toepassingsgebied blijft beperkt tot slechts bepaalde sociale diensten. 

In België worden volgende diensten aanzien als sociale diensten van algemeen belang 

(SDAB)597: de diensten belast met de uitvoering van het algemeen beleid inzake huisvesting, 

zorgverstrekking (buiten de federale bevoegdheden), sociaal-professionele integratie en het 

beleid inzake hulpverlening aan personen zoals: het beleid inzake gezinnen, sociale bijstand, 

opvang en integratie van immigranten, personen met een handicap, bejaarden, 

jeugdbescherming, hulpverlening aan gedetineerden,…598 

177. Het lijkt vrij aannemelijk dat de diensten binnen de lokale diensteneconomie 

(bijvoorbeeld aanvullende kinderopvang etc.), als diensten van algemeen economisch belang 

onder de uitzondering voor sociale diensten vallen op voorwaarde dat de overheid ervoor 

blijft zorgen dat deze activiteit specifiek gericht is op zwakkere groepen in de samenleving. 

Tegelijk zal de impact van de richtlijn waarschijnlijk minimaal zijn;599 diensten gekwalificeerd 

als DAEB hebben immers een eigen uitzondering in artikel 17 van de richtlijn en dan geldt 

artikel 16 niet. Dit betekent wel dat de eisen, gesteld aan DAEB en die belemmeringen 

kunnen teweegbrengen, nog altijd moeten voldoen aan de voorwaarden van het VWEU, 

                                                      
financiële overleefbaarheid van nationale gezondheidssystemen): R. BAETEN, “The potential impact of the 
services directive on health care services,” in P. NIHOUL en A.C. SIMON, L’Europe et les soins de santé, 
Bruxelles, Larcier, 2005, 242-261. Zie hieromtrent onder andere M. PEETERS, “Richtlijn 2011/24 
betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg: 
impact op de (Belgische) gezondheidszorg, TGez 2011-2012, afl. 2, 94-112; P. SCHOUKENS, “Daar is de 
nieuwe richtlijn patiëntenrechten,” TGez 2011-2012, afl. 1, 2-4; S. DE VRIES, “De Europese 
patiëntenrichtlijn: van privileges naar rechten voor alle patiënten in Europa?” NTER 2011, afl. 7, 215-224. 

596
   M. HUBER, M. MAUCHER en B. SAK, Study on social and health services of general interest in the European 

Union – Final synthesis report, Prepared for DG employment, social affairs and equal opportunities, DG 
EMPL/E/4, VC/2006/0131, 284. 

597
  Voor meer duiding over SDAB, zie hoofdstuk III. 

598
  Belgisch antwoord op de vragenlijst betreffende de sociale diensten van algemeen belang, 4, 

www.socialeconomy.be en http://www.mi-is.be/be-de/node/63898 . 
599

  Ter vergelijking: Inzake de toepassing van de vrije verkeersbeginselen op de erkenning voor 
zorginstellingen als ouderenzorg, kinderopvang, gehandicaptenzorg bestaat er nog geen Europese 
rechtspraak. Voor PEETERS lijkt het erop dat het principe van planning wellicht aanvaard zou worden, 
gelet op het feit dat nationale overheden genoodzaakt zijn te werken met beperkte budgetten en een 
geografische spreiding belangrijk is voor de toegang tot zorg. Het Belgisch Grondwettelijk Hof heeft zich 
wel al moeten buigen over de verenigbaarheid van de regulering omtrent ouderenzorgvoorzieningen. Het 
Hof stelde dat rustoorden, RVT’s en dagverzorgingscentra inrichtingen zijn met betrekking tot 
gezondheidszorgdiensten zodat zij niet onder de toepassing van de dienstenrichtlijn vielen, maar wel 
onder de vrije verkeersbeginselen van het VWEU en dus economisch van aard zijn. Het Hof stelde ook dat 
het principe van een erkennings-/vergunningssysteem voor ouderenzorgvoorzieningen gerechtvaardigd is 
als dwingende reden van algemeen belang. Ook de programmatie was gerechtvaardigd volgens het Hof als 
dwingende reden van algemeen belang. GwH 9 december 2010, nr. 135/2010, A.GrwH 2010, afl. 5, 2111 
en M. PEETERS, “De rol van het EU-recht op vermarkting in de (gezondheids)zorg,” in A. VAN 
REGENMORTEL en A. COATES, Vermarkting van de zorg: meer dan commercialisering alleen? Actuele 
problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2011, 150-151. 

http://www.socialeconomy.be/
http://www.mi-is.be/be-de/node/63898
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maar gerechtvaardigd kunnen worden indien de belemmering in het algemeen belang 

gerechtvaardigd en proportioneel is (zie hoger).  

Volgens het Hof van Justitie zijn de lidstaten immers vrij om hun doelstellingen op gebied 

van sociaal beleid te bepalen en om, in voorkomend geval, het gewenste 

beschermingsniveau nauwkeurig af te bakenen. De regels die zij opleggen, moeten evenwel 

voldoen aan de voorwaarden die met betrekking tot de rechtvaardiging en evenredigheid 

ervan zijn geformuleerd in de rechtspraak van het Hof. De aan de vrijheden van de interne 

markt gestelde beperkingen dienen te worden getoetst aan de door de bevoegde 

autoriteiten van de betrokken lidstaat nagestreefde doelstellingen en aan het niveau van 

bescherming dat zij willen waarborgen. 

Indien er sprake is van een DAEB die op permanente basis wordt verricht door 

dienstverleners (vestiging), moeten de vergunningstelsels wel worden getoetst aan art. 9 

van de Dienstenrichtlijn. 

178. De maatwerkbedrijven – en afdelingen vallen niet onder de uitzondering, waardoor de 

dienstenrichtlijn in principe wel van toepassing is. In dat verband dient te worden 

beklemtoond dat de richtlijn wel een hele reeks bepalingen bevat die rekening houden met 

het specifieke karakter van sociale diensten die niet zijn uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de richtlijn. Zo laat de richtlijn bijvoorbeeld voor de lidstaten de 

mogelijkheid bestaan om de toegang tot en de uitoefening van die diensten binnen een 

bepaald kader te laten verlopen, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. 

De lidstaten kunnen, op grond van de artikelen 9 tot en met 13 van de richtlijn, hun 

vergunningstelsels voor de toegang tot en de uitoefening van activiteiten handhaven op 

voorwaarde dat deze regelingen niet discriminerend, gerechtvaardigd en evenredig zijn. 

Eisen met betrekking tot de markttoegang moeten dan getoetst worden aan de richtlijn. 

Eisen met betrekking tot subsidiëring vallen echter niet onder de richtlijn en moeten dus aan 

de mededingingsregels in het VWEU getoetst worden. 
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§3. Eisen met betrekking tot (ondersteuning van) maatschappelijke ondernemingen 

3.1. Decretale bepalingen 

179. Concreet wordt er in het nieuw maatwerkdecreet600 en het nieuw decreet lokale 

diensteneconomie601 bepaalde vereisten gesteld om recht te kunnen hebben op 

ondersteuning. De erkenningsvoorwaarden voor maatschappelijke ondernemingen zijn niet 

gekoppeld aan een toelating om te mogen starten (vergunningsreglementering) maar wel 

aan de financiering van de activiteit (subsidiereglementering). De aanvraag tot 

ondersteuning als maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling is dan ook opgesplitst in twee 

stappen: de aanmelding voor een “label” en de aanvraag tot een contingent subsidieerbare 

plaatsen.602 Als men bijgevolg subsidiëring wil verkrijgen, moet men aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Op het eerste gezicht lijken de voorwaarden duidelijk gekoppeld te 

worden aan het verkrijgen van financiering en schijnt het dus niet te gaan over eisen met 

betrekking tot de markttoegang zelf.  

180. Zo kunnen maatwerkbedrijven financiële ondersteuning krijgen volgens artikel 4 §1 

van het decreet indien: 

1° op jaarbasis aan minimaal twintig gesubsidieerde voltijdsequivalente 

doelgroepwerknemers werk op maat verschaffen, voor wie ondersteuning 

overeenkomstig dit decreet wordt toegekend, door middel van nuttig, lonend en 

individueel passend werk;  

2° de rechtsvorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk of van een 

vereniging zonder winstoogmerk hebben; 

                                                      
600

   Decr. Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013. 
601

   Decr. Vl. 22 november 2013 houdende de lokale diensteneconomie, BS 7 januari 2014. 
602

   Vooraleer een kandidaat-werknemer aan de slag kan bij een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling, zal de 
doelgroepwerknemer worden gescreend en toegeleid door de VDAB. De aanmelding heeft tot doel 
ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor steun in het kader van maatwerk, 
ongeacht de beschikbare middelen. Ondernemingen kunnen zich aanmelden om een label 
maatwerkafdeling of maatwerkbedrijf te ontvangen. De minister kent het label toe aan ondernemingen 
die aan de specifieke criteria voldoen. Eenmaal een organisatie het label maatwerkbedrijf of 
maatwerkafdeling heeft ontvangen, kan het een contingent van werkondersteunende maatregelen 
aanvragen. Een contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een maatwerkbedrijf of 
maatwerkafdeling kan bieden aan doelgroepwerknemers. Het groeipad aan nieuwe plaatsen wordt 
verdeeld door middel van een oproepsysteem, zie www.werk.be . 

http://www.werk.be/
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3° als maatschappelijke hoofdactiviteit werk en begeleiding op maat aan 

doelgroepwerknemers verschaffen; 

4° op jaarbasis een werknemersbestand hebben dat voor minstens 65 procent 

bestaat uit de doelgroepwerknemers, vermeld in artikel 3, 2°, a) en b);  

5° een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren op het vlak van:  

a) de strategie en het bestuur van de organisatie, het algemeen en financieel beheer, 

met een streven naar democratische besluitvorming; 

b) de inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroepwerknemers ter 

bevordering van duurzame loopbanen;  

c) de doorstroom binnen de sociale economie en naar het normale economische cir-

cuit; 

d) het maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

e) het beheer van middelen; 

f) maatschappelijke inbedding; 

g) maximale transparantie met betrekking tot het algemeen en financieel beleid, en 

de betrokkenheid van interne en externe stakeholders.  

In afwijking van paragraaf 1 moet een startend maatwerkbedrijf binnen een redelijke termijn 

voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° en 4°. 

Een maatwerkafdeling moet daarentegen volgens artikel 5 §1: 

1° op jaarbasis op eenzelfde tewerkstellingsplaats aan minimaal vijf gesubsidieerde 

voltijdsequivalente doelgroepwerknemers werk op maat verschaffen, voor wie 

ondersteuning overeenkomstig dit decreet wordt toegekend, door middel van nuttig, 

lonend en individueel passend werk; 

2° een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren op het vlak van: 

a) de inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroepwerknemers ter 

bevordering van duurzame loopbanen; 
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b) de doorstroom binnen de sociale economie en naar het normale economische 

circuit; 

c) het maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

d) maximale transparantie met betrekking tot de inschakeling, opleiding en 

begeleiding van doelgroepwerknemers. 

In afwijking van paragraaf 1 moet de startende maatwerkafdeling binnen een redelijke 

termijn voldoen aan de voorwaarde, vermeld in paragraaf 1, 1°. 

181. Ook voor ondernemingen werkzaam in de lokale diensteneconomie worden er 

bepaalde organisatievoorwaarden gesteld om recht te kunnen hebben op ondersteuning. Dit 

gebeurt in de vorm van inschakelingstrajecten. Een inschakelingstraject is een traject, van 

maximaal vijf jaar, gericht op de doorstroom van de doelgroepwerknemer, dat bestaat uit de 

volgende diensten: 

  1° het aanbieden van competentieversterkende tewerkstelling (dit is nuttig, lonend en 

individueel passend tewerkstellen) aan doelgroepwerknemers; 

  2° het kwaliteitsvol begeleiden van doelgroepwerknemers op de werkvloer afgestemd op 

hun individuele behoeften.603 

De Vlaamse regering mag inschakelingstrajecten toewijzen aan deze ondernemingen als de 

volgende voorwaarden vervuld zijn: 

1° Als werkgever binnen eenzelfde organisatie op jaarbasis op eenzelfde 

tewerkstellingsplaats aan minimaal vijf gesubsidieerde voltijds equivalente 

doelgroepwerknemers een inschakelingstraject aanbieden, waarvoor een vergoeding 

overeenkomstig dit decreet wordt toegekend; 

                                                      
603

  Zie artikel 9 en 10 van Decr. Vl. houdende de lokale diensteneconomie. Bij de toewijzing van de 
inschakelingstrajecten door de Vlaamse Regering aan de lokale diensteneconomie onderneming worden 
minimaal de volgende aangelegenheden geregeld:  1° de vermelding van de identiteit van de partijen; 2° 
de verbintenissen van de partijen, waaronder : a) de omschrijving van de taken op het vlak van de 
inschakeling; b) de toekenning van een vergoeding, met opgave van de voorwaarden en de doeleinden 
waarvoor de vergoeding wordt toegekend; c) de verantwoordelijkheden en de engagementen van de 
partijen; 3° de parameters voor de berekening van de vergoeding en een regeling voor overcompensatie; 
4° de duur van de toewijzing, die tien jaar niet overschrijdt (artikel 12). 
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2° Een van de volgende rechtsvormen hebben: 

- Vereniging zonder winstoogmerk 

- Publiekrechtelijk rechtspersoon 

- Vennootschap met sociaal oogmerk 

- Samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tussen de rechtspersonen 

bepaald in punt b 

3° Een sui-generis afdeling oprichten ter uitvoering van de diensten in het kader van 

het inschakelingstraject, indien zij ook andere activiteiten verricht; 

4° Lokale diensten zoals vermeld in artikel 5 verrichten; 

5° Een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren op het vlak van: 

a. De inschakeling, opleiding en begeleiding van doelgroepwerknemers ter 

bevordering van duurzame loopbanen 

b. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

c. De doorstroom naar het normaal economisch circuit; 

d. Maximale transparantie met betrekking tot de inschakeling, opleiding en 

begeleiding van doelgroepwerknemers, het beheer van middelen en de 

betrokkenheid van interne en externe stakeholders. 

In afwijking van paragraaf 1 moet de startende lokale diensteneconomieonderneming 

binnen een redelijke termijn na toewijzing van de inschakelingsprojecten voldoen aan de 

voorwaarde vermeld in paragraaf 1, lid 2, 1°. 

Een lokale diensteneconomie onderneming verricht volgens artikel 5 lokale diensten ten 

behoeve van een opdrachtgevende overheid. De opdrachtgevende overheid gaat na of de 

lokale diensten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  1° geen verdringing van bestaande tewerkstelling veroorzaken; 

  2° ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel; 
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  3° aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale aanbod; 

  4° kwaliteitsvol en toegankelijk zijn; 

  5° duurzame tewerkstelling beogen; 

  6° in overeenstemming zijn met het gevoerde Vlaamse beleid ter zake of aanvullend zijn aan 

het Vlaamse beleid; 

  7° ofwel niet-economisch zijn ofwel gefinancierd worden met toepassing van het besluit 

2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 

106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de 

vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 

diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen. 

De opdrachtgevende overheid gaat na of de lokale diensten die ze wil toekennen, voldoen 

aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, aan de hand van een impactanalyse. In het 

kader van de impactanalyse worden vervolgens de lokale stakeholders, waaronder minstens 

de sociaal-economische stakeholders, gehoord over de voorwaarden, met uitzondering van 

de voorwaarde vermeld in het eerste lid, 7°. Op basis van de impactanalyse attesteert de 

opdrachtgevende overheid dat de lokale diensten aan de voorwaarden, vermeld in het 

eerste lid, voldoen. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de 

impactanalyse moet voldoen. Indien de impactanalyse uitgevoerd door de opdrachtgevende 

overheid kennelijk niet voldoet aan de minimale voorwaarden, vermeld in het derde lid, kan 

de Vlaamse Regering geen inschakelingstraject toewijzen. 

3.2. De eis een bepaalde rechtsvorm te hanteren 

182. Zoals hoger aangehaald betekent een uitzondering van de dienstenrichtlijn niet dat 

men onttrokken is aan de algemene principes van de interne markt.604 De verboden eisen 

van de dienstenrichtlijn reflecteren immers de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent 

verboden en niet te rechtvaardigen beperkingen/belemmeringen van de vrijheid van 

diensten en van vestiging.605  

                                                      
604

  Y. JORENS, “Het voorstel “Bolkestein-richtlijn”: een gevaar voor het Belgisch sociaal recht?” TSR 2006, 31. 
605

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Vestiging en overname van zieken- en rusthuizen in de interne markt,” TGez 
08/09, 280. 
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183. Zo blijft bijvoorbeeld de verplichting een bepaalde rechtsvorm te bezitten, zoals een 

vzw (of een vennootschap met sociaal oogmerk) respectievelijk het verbod op een bepaalde 

rechtsvorm, te toetsen aan het VWEU. Zoals hoger aangehaald is een rechtvaardiging wel 

mogelijk op grond van sociale overwegingen, zolang de doelstellingen proportioneel zijn. Zie 

hieromtrent de mededeling van de Europese Commissie: 

“Bij de besprekingen in het kader van de wederzijdse beoordeling zijn ook vragen gerezen 

met betrekking tot vereisten inzake de rechtsvorm (bijvoorbeeld beperkingen met betrekking 

tot de beschikbare rechtsvormen voor exploitanten die bepaalde activiteiten starten, zoals 

het verbod voor verrichters van ambachtsdiensten om vennootschapsvormen met beperkte 

aansprakelijkheid aan te nemen) en vereisten inzake kapitaalbezit (bijvoorbeeld 

verplichtingen om over specifieke kwalificaties te beschikken voor het bezitten van 

aandelenkapitaal van ondernemingen die bepaalde diensten verrichten, zoals het voorschrift 

dat alleen gekwalificeerde belastingadviseurs kapitaal mogen bezitten van een onderneming 

die belastingadviesdiensten verleent).  

Terwijl er voor sommige van deze vereisten goede beleidsredenen kunnen bestaan (zoals de 

onafhankelijkheid of de persoonlijke betrokkenheid van de dienstverrichter), vormen zij 

niettemin belemmeringen voor de werking van de eengemaakte dienstenmarkt. Hoewel de 

tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn voor verbeteringen heeft gezorgd, blijven er 

belangrijke verschillen bestaan. Tijdens de wederzijdse beoordeling is dan ook intensief 

gediscussieerd over de rechtvaardiging en/of de evenredigheid van bepaalde voorschriften. 

Beperkingen van de beschikbare rechtsvormen zijn vaak een bron van problemen voor 

ondernemingen of beroepsbeoefenaren die zich in een andere lidstaat willen vestigen, 

omdat zij zich daardoor begrensd zien in hun keuze voor de meest geschikte 

vennootschapsvorm, bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen of financiering. Vereisten 

inzake kapitaalbezit kunnen ertoe leiden dat de opties voor het verwerven van financiering 

en beschikbare bedrijfsmodellen beperkt worden. Ten slotte kan de toepassing van vereisten 

inzake rechtsvorm of kapitaalbezit op de grensoverschrijdende verrichting van diensten 

bijzonder beperkende effecten sorteren, bijvoorbeeld wanneer dienstverrichters louter 
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vanwege de rechtsvorm waarin zij actief zijn, de mogelijkheid wordt ontzegd hun diensten 

grensoverschrijdend aan te bieden.”606 

Dit brengt ons tot de vraag of de ook in België niet ongebruikelijke voorwaarde een subsidie 

enkel toe te kennen aan niet-commerciële initiatieven behouden kan blijven. Strookt deze 

beperking wel met de vrijheid van vestiging en de vrijheid van diensten? Het klopt dat 

iedereen een vzw kan oprichten en dat een niet-commerciële rechtsvorm uit een andere 

lidstaat mogelijk blijft. Dit neemt niet weg dat de verplichting om potentieel een niet-

commerciële rechtsvorm aan te nemen (waarbij in tegenstelling tot een klassieke 

vennootschapsvorm sprake is van een beperking of verbod van winstuitkering) wel als een 

hindernis kan worden aanzien. Men moet nog altijd immers een “bepaalde” rechtsvorm 

aannemen om te mogen participeren. 

184. Het Hof heeft in het verleden wel gesteld dat een lidstaat de uitvoering van bepaalde 

activiteiten kan beperken door ze toe te vertrouwen aan openbare of liefdadigheids-

instellingen.  

Zo ging het in de zaak Sodemare607 om een Luxemburgse vennootschap die met 

commerciële motieven bejaardentehuizen wilde exploiteren in Italië, met recht op dezelfde 

overheidstussenkomsten als de niet-commerciële sector.  

De regio Lombardije subsidieerde deze gezondheidsdiensten, verstrekt door erkende (en in 

casu dus Italiaanse) non-profit bejaardentehuizen. Het Luxemburgse bedrijf Sodemare SA 

bezat het volledig aandelenkapitaal van een Italiaanse vennootschap, Anni Azzurri Holding 

Spa, die op haar beurt alle aandelen had in een aantal vennootschappen die 

bejaardentehuizen exploiteerden. Toen Sodemare de regionale raad verzocht om toegelaten 

te worden tot het sluiten van een overeenkomst inzake de verlening van sociale bijstand met 

de betrokken USSL (plaatselijke sociale-medische centra), werd dit afgewezen om de reden 

dat de vennootschap niet voldeed aan de vereiste van het ontbreken van het winstoogmerk, 

zoals bepaald in artikel 18, lid 3, a van de wet van 1980. Zij vocht dit aan en stelde dat het 

uitsluiten van commerciële uitvoerders van het verkrijgen van subsidies indirect 

discriminerend was op grond van nationaliteit. 

                                                      
606

  Mededeling Commissie, Op weg naar een betere werking van de eengemaakte dienstenmarkt – 
voortbouwen op de resultaten van het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse 
beoordeling, 27 januari 2011, COM(2011)20definitief, 8. 

607
  HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 
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Advocaat-Generaal FENNELLY was van mening dat het Europees recht op deze situatie van 

toepassing was, aangezien er slechts beperkte elementen van solidariteit aanwezig waren. 

Hij was bijgevolg van mening dat de verdragsregels betreffende de vrijheid van vestiging van 

toepassing waren.608 Het toepassen van de verdragsbepalingen inzake vestiging op de regels 

betreffende de toelating om overeenkomsten met de USSL te sluiten, had geen invloed op 

de financiering van dit onderdeel van het sociale-bijstandsstelsel of op de kwaliteitseisen die 

aan de dienstverrichting door toegelaten tehuizen worden gesteld. Hij was verder van 

mening dat dit indirecte discriminatie was aangezien men mocht aannemen dat de vzw’s 

vooral Italiaans waren.609 Er was hier sprake van een verholen vorm van discriminatie (door 

het aanwenden van andere onderscheidingscriteria leidt dit tot hetzelfde als discriminatie op 

grond van nationaliteit of statutaire zetel)610 en dus van een verboden beperking van de 

vrijheid van vestiging. Op het gebied van vestiging komt de mogelijkheid hiertoe op neer dat 

het gaat om een regeling die “voornamelijk ongunstig kan werken voor onderdanen van 

andere lidstaten en een regeling die in wezen nationale vennootschappen begunstigt.”611 

Vennootschappen met en zonder winstoogmerk konden naar zijn mening dezelfde functie 

vervullen en er was geen sprake van objectieve verschillen tussen de betrokken partijen. 

Beiden moesten dezelfde taken uitvoeren en dezelfde normen in acht nemen en beiden 

vielen onder hetzelfde vergoedingsstelsel voor behoeftige bewoners.612 

Het Hof volgde zijn opvatting echter niet en besliste dat het de Italiaanse overheid toekwam 

te bepalen hoe zij deze sociale bijstand inrichtte:  

“Volgens de Italiaanse regering is de voorwaarde van het ontbreken van 

winstoogmerk het meest logische middel, gezien de louter sociale doelstellingen van 

het stelsel waar het in het hoofdgeding om gaat. Bij de gemaakte keuzes ten aanzien 

van de organisatie en de zorgverlening door particuliere aanbieders zonder 

                                                      
608

    Zie HvJ 238/82, Duphar, 7 februari 1984, Jur. 1984, 523, overweging 16; HvJ gevoegde zaken C-159 en C-
160/91, Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637, overweging 6; HvJ C-244/94, Fédération 
Française des sociétés d’assurance (FFSA), 16 november 1995, Jur. 1998, I-1303. Zie voor het belang 
daarvan infra, Hoofdstuk III. 

609
  “Een beperking van het recht om overeenkomsten met USSL te sluiten voor het verrichten van sociale-

bijstandsdiensten op gezondheidsgebied, tot particuliere aanbieders zonder winstoogmerk, vormt een 
indirecte discriminatie op grond van nationaliteit en dus een verboden beperking van de vrijheid van 
vestiging.” Punt 41 van de Conclusie Advocaat-Generaal FENNELLY bij HvJ C 70/95, Sodemare, 17 juni 
1997, Jur. 1997, I-3398. 

610
  Conclusie Adv.Gen. FENNELLY, 6 februari 1997 bij HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3398, 

punt 32. 
611

  Zie HvJ C-3/88, Commissie/Italië, 5 december 1989, Jur. 1989, 4035, overweging 9. 
612

  Conclusie Adv.Gen. FENNELLY, 6 februari 1997 bij HvJ C-70/95, Sodemare, Jur. 1997, I-3398, punt 31-37. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
192 

winstoogmerk is geen plaats ingeruimd voor het winststreven, opdat die aanbieders 

zich primair op de sociale doelstellingen zouden richten.” 613 

“Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht kan een lidstaat zich in het kader 

van zijn bevoegdheid om zijn stelsel van sociale zekerheid in te richten, immers op 

het standpunt stellen, dat de verwezenlijking van de doelstellingen van een stelsel 

van sociale bijstand, dat, daar het is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, 

voornamelijk is bedoeld voor de bijstand aan personen die in een behoeftige situatie 

verkeren, noodzakelijkerwijs inhoudt, dat de toelating tot dit stelsel van particuliere 

marktdeelnemers als verleners van diensten van sociale bijstand, gebonden dient te 

zijn aan de voorwaarde dat zij geen winstoogmerk hebben.”  

Deze voorwaarde kon volgens het Hof vennootschappen met winstoogmerk uit andere 

lidstaten overigens niet in een feitelijke of juridisch nadelige situatie brengen ten opzichte 

van die van vennootschappen met winstoogmerk uit de lidstaat van vestiging.614 

Met andere woorden: het Hof vergeleek hier winstgerichte ondernemingen gevestigd in 

Italië met winstgerichte ondernemingen gevestigd in andere lidstaten. Er was volgens het 

Hof dan ook geen sprake van discriminatie.615 

Als er bijgevolg inderdaad sprake is van louter sociale doelstellingen en het economisch 

aspect hierin kan gekaderd/beperkt worden, zou dit misschien wel degelijk een 

rechtvaardiging zijn voor de eis een bepaalde rechtsvorm te hanteren.  

185. Arresten over eisen met betrekking tot het hanteren van een bepaalde rechtsvorm en 

het nastreven van sociale doelstellingen zijn echter beperkt, waardoor een grondige analyse 

moeilijk blijft. Wel zijn er gelijkaardige zaken, zoals de Zweedse zaak Sjöberg en Gerdin, 

                                                      
613

  Rechtsoverweging 31 HvJ C 70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 
614

  Rechtsoverweging 32-33 HvJ C 70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 
615

  T. HERVEY, “Social solidarity: a buttress against internal market law?” in J. SHAW, Social law & policy in an 
evolving European Union, Oxford, Hart, 2000, 36. HANCHER en SAUTER wijzen er wel op dat er wat de 
impact van de vrijheden op de gezondheidssector betreft er ondertussen een ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden in de rechtspraak van het Hof. Zo werd er in het arrest DocMorris een rechtvaardiging 
verwacht door een proportionaliteitstest, hoewel er geen sprake was van discriminatie. C-171/07 en C-
172/07, Apothekerkammer des Saarlandes et al./Deutscher Apothekerverband en Helga Neumann-Siewert 
v. Saarland (DocMorris), 19 mei 2009, Jur. 2009, I-4171 en L. HANCHER en W. SAUTER, “One step beyond? 
From Sodemare to Docmorris: The EU’s freedom of establishment case law concerning healthcare,” CMLR 
2010, 146. Zie voor een overzicht van rechtspraak van het Hof m.b.t. de gezondheidszorgsector, P. 
PLOSCAR, The principle of solidarity in EU internal market law, Doctoraat Universiteit Antwerpen, 2013, 
290-303. 
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weliswaar in het kader van gokspelen, maar waarbij het tevens het voorbehouden van een 

vergunning en dus de exploitatie van kansspelen aan entiteiten zonder winstoogmerk 

betreft:  

“Overwegingen van culturele, zedelijke of religieuze aard kunnen beperkingen op de 

vrijheid van dienstverrichting van gokbedrijven rechtvaardigen, met name voor zover 

het onaanvaardbaar kan worden geacht dat particulier profijt wordt getrokken uit de 

exploitatie van een maatschappelijke kwaal of uit de zwakheid van spelers en hun 

tegenslag. Overeenkomstig het eigen waardesysteem van de lidstaten en gelet op de 

beoordelingsbevoegdheid waarover zij beschikken, mag een lidstaat dus de 

exploitatie van kansspelen beperken door ze aan openbare of 

liefdadigheidsinstellingen toe te wijzen.”616  

Deze rechtspraak van het Hof van Justitie laat dus zien dat overwegingen van sociale aard 

beperkingen van basisvrijheden kunnen rechtvaardigen, bijvoorbeeld omdat het 

onaanvaardbaar kan worden geacht dat particulier profijt wordt getrokken uit de zwakheid 

van dienstontvangers. Dergelijke maatregelen moeten echter opnieuw geschikt zijn om de 

verwezenlijking van één of meerdere door die lidstaat nagestreefde doelen te waarborgen 

en mogen niet verder gaan dan wat noodzakelijk is om die doelen te bereiken. 

186. Hieruit volgt dat een lidstaat, volgens het eigen waardesysteem en gelet op de 

beoordelingsbevoegdheid waarover hij beschikt, de uitoefening van bepaalde activiteiten 

kan toewijzen aan bijvoorbeeld overheids- of liefdadigheidsinstellingen. Dergelijke 

maatregelen moeten echter wel geschikt zijn om de verwezenlijking van één of meerdere 

door die lidstaat nagestreefde doelen te waarborgen, en mogen niet verder gaan dan ter 

bereiking daarvan noodzakelijk is. Bovendien kan nationale wetgeving alleen geschikt 

worden geacht om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, wanneer 

                                                      
616

  HvJ C-447/08 en C-448/08, Sjöberg en Gerdin, 8 juli 2010, Jur. 2010, I-6921, punt 43. Zie ook overweging 
45 van de Conclusie van Adv.Gen. BOT, 23 februari 2010, ECLI:EU:C:2010:82: “In het kader van deze 
beoordelingsbevoegdheid kan een lidstaat als het Koninkrijk Zweden het exclusieve recht om kansspelen 
te exploiteren voorbehouden aan bedrijven die hem toebehoren of aan entiteiten zonder winstoogmerk 
die onder zijn toezicht staan. Een lidstaat kan namelijk de activiteit van dergelijke lichamen gemakkelijker 
sturen en controleren dan die van een particuliere marktdeelnemer die een economisch belang nastreeft, 
zodat een dergelijk stelsel een betere bescherming van de consumenten tegen het gevaar van 
gokverslaving en van de openbare orde tegen het gevaar van fraude en illegale spelen  kan waarborgen. 
Hiermee kan ook de ermee gemaakte winst volledig voor doelen van algemeen nut worden gebruikt.” 
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het bereiken daarvan daadwerkelijk op coherente en stelselmatige wijze wordt nagestreefd. 

Hoe dan ook dienen deze beperkingen op niet-discriminerende wijze te worden toegepast. 

Wanneer het gaat om maatschappelijke ondernemingen, die in het kader van een 

maatwerkbedrijf wel economische activiteiten ontplooien maar dit concreet doen om 

kansengroepen tewerk te stellen en bijgevolg een cruciale rol spelen binnen onze 

verzorgingsstaat, moet men veronderstellen dat het Hof in dit geval ook dit sociaal 

perspectief zou moeten respecteren, duidelijk expliciet gemaakt door het vehikel van de vzw 

of de label van een vennootschap met sociaal oogmerk (vso). Hierdoor wordt immers aan de 

buitenwereld getoond dat de onderneming wel degelijk een onderneming is, maar dat de 

voornaamste doelstelling niet het nastreven van zoveel mogelijk winst is, maar wel 

tewerkstelling van een bepaalde categorie van personen die anders geen (gepaste) 

tewerkstelling zouden vinden. De vehikels van de vzw en de vso beschermen immers deze 

sociale doelstelling, door ervoor te zorgen dat de winst niet (ofwel beperkt) wordt 

uitgekeerd en dat bij vereffening de reserves bij een gelijkaardige sociale doelstelling terecht 

komen. 

Afdeling 5. Tussenbesluit 

187. Maatschappelijke ondernemingen kunnen (indien de interstatenvoorwaarde vervuld 

is) door hun activiteiten te maken hebben met de bepalingen met betrekking tot het vrij 

verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging. De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 

werking van de markt te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat bepaalde doelstellingen van 

maatschappelijk of algemeen belang worden gehaald. De derde sector is dan ook bij uitstek 

een sector met een uitgebreid stelsel van erkennings-, subsidiërings-, en kwaliteitscriteria 

met als finaliteit het garanderen van de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit 

van de dienstverlening in het algemeen belang. 

Bij de uitoefening van de aan hen toekomende bevoegdheden, moeten de lidstaten echter 

steeds rekening houden met de vrij verkeersbepalingen. Bij de vrijheid van diensten zijn 

discriminerende noch niet-discriminerende bepalingen toegelaten. Het verrichten van een 

dienst in een gastlidstaat afhankelijk maken van een voorafgaande toestemming, 

vergunning, licentie of concessie mag dus niet, tenzij dit objectief kan worden 

gerechtvaardigd. Dit geldt ook in het geval van een verplichting voor dienstverrichters om 

een bepaalde rechtsvorm of juridische structuur te bezitten of het verbod om een 

winstoogmerk na te streven.  
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Doelstellingen van het sociaal beleid kunnen echter wel een rechtvaardiging zijn voor 

vergunningsstelsels en andere beperkingen. De dienst mag dan niet reeds geharmoniseerd 

zijn op niveau van de Unie, de beperkingen moeten zonder onderscheid van toepassing zijn 

(zonder onderscheid op grond van de herkomst van de diensten of op grond van de 

nationaliteit of lidstaat van vestiging van de dienstverrichter), de beperkingen moeten 

gerechtvaardigd zijn vanuit het algemeen belang en objectief noodzakelijk zijn (evenredig).  

188. Naast de bepalingen in het VWEU is er sinds 2006 ook de dienstenrichtlijn. De richtlijn 

wordt aanzien als een aanvulling op de bestaande harmonisatie en is grotendeels een 

codificatie van de bestaande rechtspraak. Ze kwam tot stand omdat het groeipotentieel van 

het mobiel dienstenverkeer niet ten volle werd gerealiseerd door het blijvend groot aantal 

belemmeringen ervan.  

In de dienstenrichtlijn zijn er een beperkt aantal uitzonderingen opgenomen in artikel 2 (j) 

voor “bepaalde sociale diensten” die op de maatschappelijke onderneming van toepassing 

kunnen zijn. Het gaat meer bepaald om (1) sociale huisvestingsdiensten, (2) steun aan 

kinderen en gezinnen en (3) steun aan permanent of tijdelijk behoeftigen die door de staat 

ten laste worden genomen. De diensten zijn echter alleen maar uitgesloten indien zij worden 

verricht door de staat zelf, door aanbieders die daartoe door de staat zijn gemachtigd bij één 

of meer besluiten (zie verder hoofdstuk III over de diensten van algemeen economisch 

belang) en dus verplicht zijn om dergelijke diensten te verrichten, of door 

liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend.  

Een uitsluiting van de dienstenrichtlijn betekent echter niet dat de verdragsregels van het 

VWEU niet meer meespelen, dit moet men bijgevolg steeds in het achterhoofd houden. Een 

uitsluiting van de dienstenrichtlijn is dan ook niet noodzakelijk zo positief. Doordat de 

rechtspraak van het Hof gecodificeerd is in de richtlijn, biedt zij in zekere zin meer 

rechtszekerheid en worden, ook voor maatschappelijke ondernemingen, de rechten meer 

toegankelijk en de vereisten duidelijker.617 

189. Op zich vormt de dienstenrichtlijn momenteel geen groot probleem voor de 

maatschappelijke onderneming in Vlaanderen.  
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  K. LENAERTS, “Self-employed in Europe: Small businesses and the freedom to provide services,” EJSL 2011, 
1, 48. 
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Ofwel valt de activiteit onder een uitzondering, namelijk de uitzondering voor de sociale 

diensten opgesomd in artikel 2 (j). Dit zal het geval zijn voor diensten binnen de lokale 

diensteneconomie. De bepalingen van het VWEU blijven zoals hoger gezegd wel nog van 

toepassing. 

Ofwel zijn de vereiste erkenningen in de desbetreffende decreten niet gekoppeld aan de 

markttoegang, maar aan de toegang tot publieke middelen618, wat niet door de richtlijn of 

door de vrij verkeer regels in het VWEU wordt gevat. De regels betreffende het 

mededingingsrecht en dus ook de staatssteunregels, moeten dan wel correct worden 

nageleefd. 

190. Dit brengt ons naar het volgende hoofdstuk, waar de impact van de staatssteunregels 

op de toegang tot publieke middelen voor de maatschappelijke onderneming verder wordt 

bekeken.  
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  Zie A. COATES, Juridische aspecten eigen aan de onderneming in de sociale economie – Onderzoeksdeel II: 
Harmonisatie van de statuten – Sociale economie en Europa, Steunpunt werk en sociale economie, 2009, 
20-21. 
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HOOFDSTUK 3.  De maatschappelijke onderneming, staatssteun en diensten 

van algemeen (economisch) belang 

Afdeling 1. Inleiding 

191. Het EU mededingingsbeleid (waar de staatssteunregelgeving en -controle deel van 

uitmaakt) is fundamenteel voor de Europa 2020 strategie619 naast sociale inclusie en de 

bescherming van het milieu. Mededinging is geen doel op zich, maar eerder een middel om 

competitie van Europese markten te doen toenemen in het voordeel van bedrijven en 

consumenten. Mededinging doet volgens de Europese Commissie niet alleen de 

productiviteit maar ook de groei en de jobcreatie toenemen.620  

192. Het Europees mededingingsrecht bevat gedragsregels met betrekking tot het 

kartelverbod (artikel 101 VWEU)621 en het verbod op misbruik van een machtspositie (artikel 

102 VWEU)622 die van toepassing zijn op ondernemingen.Tevens bevat het regels met 

                                                      
619

  Mededeling Commissie, Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 
2010, COM(2010)2020definitief. 

620
  Europese Commissie, Scoreboard staatssteun – Verslag over de bijdrage van staatssteun aan de Europa 

2020 strategie, Voorjaarseditie 2011, 22 juni 2011, COM(2011) 365definitief, 7 en 58. 
621

  Zie artikel 101, lid 1 VWEU: “Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle overeenkomsten 
tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken 
of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst 
en met name die welke bestaan in: a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen 
of van andere contractuele voorwaarden; b) het beperken of controleren van de productie, de afzet, de 
technische ontwikkeling of de investeringen; c) het verdelen van de markten of van de 
voorzieningsbronnen; d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij 
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; e) het afhankelijk 
stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende 
prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp 
van deze overeenkomsten.”  

622
  Zie artikel 102 VWEU: “Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen 

ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten 
gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en 
met name die welke bestaan in: a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of 
van andere contractuele voorwaarden; b) het beperken of controleren van de productie, de afzet, de 
technische ontwikkeling of de investeringen; c) het verdelen van de markten of van de 
voorzieningsbronnen; d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij 
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; e) het afhankelijk 
stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende 
prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp 
van deze overeenkomsten.”  
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betrekking tot toezicht op concentraties (artikel 103 VWEU en Verordening 139/2004)623 en 

het verbod op staatssteun (artikelen 107-109 VWEU). Dit laatste onderdeel is van toepassing 

op de lidstaten. Artikel 106 VWEU, tenslotte, handelt over overheidsbedrijven en DAEB-

ondernemingen. Bij deze laatste is de band met staatssteun nooit ver weg. Verder moeten 

de lidstaten volgens artikel 4, lid 3 VEU het beginsel van loyale samenwerking respecteren. 

Dit betekent dat zij:  

“Alle algemene of bijzondere maatregelen treffen welke geschikt zijn om de nakoming 

van de uit de Verdragen of uit handelingen van de instellingen van de Unie 

voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van de 

taak van de Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van 

de doelstelling van de Unie in gevaar kunnen brengen.” 

193. Volgens de Europese Commissie draagt staatssteuncontrole bij tot de EU 2020-

strategie624, mits de volgende doelstellingen:  

1. Het in het algemeen beperken van de niveaus van staatsteun (“minder steun”) 

2. Het verzekeren dat waar steun wordt toegekend, deze de mededinging niet beperkt 

maar marktfalingen aankaart in het voordeel van de maatschappij (“betere steun”) 

3. Het beperken of terugvorderen van onverenigbare steun 

                                                      
623

  Zie Verordening Raad nr. 139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen, Pb.L. 29 januari 2004, afl. 24, 1, overwegingen 3-6: “De voltooiing van de interne markt 
en van de economische en monetaire unie, de uitbreiding van de Europese Unie en de beperking van de 
internationale belemmeringen voor handel en investeringen zullen aanleiding blijven geven tot 
ingrijpende structuurveranderingen in het bedrijfsleven, met name in de vorm van concentraties. Die 
structuurveranderingen moeten positief worden beoordeeld, voorzover zij aan de vereisten van een 
dynamische mededinging beantwoorden en tot versterking van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie, verbetering van de voorwaarden voor de groei en verhoging van de levensstandaard 
in de Gemeenschap kunnen leiden. Er moet evenwel voor worden gezorgd dat het herstructurerings-
proces de mededinging niet blijvend schaadt; daarom moet het Gemeenschapsrecht bepalingen bevatten 
welke gelden voor concentraties die de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of 
een wezenlijk deel daarvan op significante wijze kunnen belemmeren. Een specifiek rechtsinstrument is 
dan ook vereist waardoor alle concentraties daadwerkelijk kunnen worden getoetst op hun effect op de 
mededingingsstructuur in de Gemeenschap, en dit moet het enige voor concentraties geldende 
instrument zijn.” 

624
  European Commission, State aid scoreboard, Report on state aid contribution to Europe 2020 strategy, 

Spring 2011 update, 22 June 2011, COM(2011)356 final, 7 en supra randnummer 78 voor de EU 2020-
strategie. 
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4. Het garanderen van een gelijk speelveld in de interne markt (geen handelsbelem-

meringen tussen lidstaten). 

194. Voor dit onderzoek is de vraag in het bijzonder of het mededingingsrecht en meer 

concreet het staatssteunbeleid, met inbegrip van de DAEB-financieringsregels, een 

bedreiging vormt voor de werking van maatschappelijke ondernemingen. Het verlenen van 

subsidies en andere vormen van steun is voor maatschappelijke ondernemingen gebruikelijk 

en zelfs bevorderlijk, opdat zij hun sociale, ecologische en/of doelstelling in het algemeen 

belang ten volle kunnen realiseren.625 Tegelijk wordt door de overheid/overheden wel 

verwacht dat zij steeds meer marktspeler worden.626 In algemene zin hebben 

maatschappelijke ondernemingen verschillende types van inkomsten: subsidies van de 

                                                      
625

  Zie in dit verband voor de maatschappelijke onderneming: European Commission staff working paper, The 
social business initiative: Promoting social investment funds, Public Consultation, 2011, 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2011/social-investment-
funds/docs/consultation_paper_en.pdf  en over sociaal investeren specifiek: A. NICHOLLS en C. PHAROAH, 
The landscape of social investment: A holistic topology of opportunities and challenges, SKOLL centre for 
social entrepreneurship, Oxford Said Business School, March 2008, 12 en 18: “Different categories or 
sectors within social investment can be distinguished by identifying the key characteristics that place them 
within the overall field. For example, one typology might locate and compare them within dimensions 
such as purpose of social investment (development, market return, infrastructure) and type of investment 
(grant, debt, equity)…(…) The financial needs of social entrepreneurs do not remain static. Many social 
enterprises’ needs move dynamically along the investment spectrum, changing over time and with their 
organisational lifecycle.” Er is volgens deze auteurs sprake van een fragmentatie van belangen bij sociale 
investeringen. Zowel overheid, de derde sector als de private sector nemen deel aan het fenomeen van 
sociale investeringen, maar ze zijn aanwezig op verschillende secties van de markt omdat ze verschillende 
belangen hebben (zie p. 46): “This fragmentation reflects the main actors’ different starting-points: 
government interest in creating a supply of finance for social enterprise was driven by policy imperatives 
arising from the needs for social and economic regeneration and greater responsiveness and efficiency in 
welfare provision. The third sector was driven by failures in the existing supply of finance and new 
opportunities. The private sector has been driven to find new types of investment market through new 
strategic imperatives around corporate social responsibility, public/private finance initiatives and through 
the rise of ethical consumerism.” 

626
  Zie in dit kader de evolutie in de zorgsector. Het politieke milieu vreesde dat het sociale welvaartssysteem 

niet meer houdbaar zou zijn, gezien de veranderingen in de maatschappij, waaronder de traditionele 
modellen van tewerkstelling en familiale structuren. Verschillende kostenbeperkende strategieën werden 
toegepast, waaronder de introductie van markthervormingen. Zo werden in op belastingen gebaseerde 
systemen (zie Zweden en het Verenigd Koninkrijk) de kopers van de gezondheidsverleners gescheiden, in 
sommige sociale verzekeringssystemen introduceerde men concurrentie tussen verzekeringsfondsen (zie 
Duitsland). Vele landen verhoogden de rechtstreekse betalingen van patiënten en verhoogden het 
zorgaanbod van de private sector. In sommige landen leidde dit tot een kwaliteitsverlaging van de zorg. 
Dit zorgde op zijn beurt echter voor een tegenreactie. E. MOSSIALOS en M. MCKEE, EU law and the social 
character of health care, Brussel, PIE-Peter Lang, 2002, 36-37; P.J. SLOT, “Applying the competition rules in 
the healthcare sector,” ECLR 2003, 580-593; M. COUCHEIR, “Gezondheidsverstrekking als economische 
activiteit in de zin van het EG-verdrag: over gevrijwaarde solidariteit en (semi-)territorialiteit,” TSR 2005, 
149-153; V. HATZOPOULOS, “Health care and policy: the impact of the EU,” in G. DE BURCA, EU law and 
the welfare state: in search of solidarity, Oxford, University press, 2005, 111-168 en de bijdragen in A. VAN 
REGENMORTEL en A. COATES (eds.), Vermarkting van de zorg: meer dan commercialisering alleen? 
Actuele problemen van socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2011. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2011/social-investment-funds/docs/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2011/social-investment-funds/docs/consultation_paper_en.pdf


De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
200 

overheid, inkomsten door middel van overheidsopdrachten, (filantropische) schenkingen, 

opbrengsten uit verkoop door middel van economische activiteiten,… Dit zorgt voor een 

complexe financieringssituatie. Historisch gezien heeft de social profit sector zich ontwikkeld 

door middel van schenkingen, subsidies en belastingvoordelen, maar dit verandert. Zo is er 

steeds meer concurrentie voor bijvoorbeeld het bekomen van schenkingen, en verandert 

het overheidsbeleid wat betreft het aanbieden van diensten. De rol van de overheid is 

immers geëvolueerd van “subsidie-verlener” naar “koper” van contractuele diensten.627  

Bepaalde juridische structuren van maatschappelijke ondernemingen, en dan vooral de 

klassieke non-profit vehikels (bijvoorbeeld de vzw in België), verhinderen commerciële 

aandelenbeleggingen. Het uitgeven van aandelen gaat immers in tegen de strategische 

doelstellingen van veel maatschappelijke ondernemers en veel maatschappelijke 

ondernemingen zijn hoe dan ook niet groot genoeg om dividenden te kunnen uitkeren.628 Zij 

die de nodige schaal wel hebben bereikt, hebben dringend nood aan toegang tot een hoger 

niveau aan investering. Bepaalde EU- lidstaten hebben getracht hierop in te spelen door 

onder andere nieuwe juridische vormen te creëren, zoals de Belgische vennootschap met 

sociaal oogmerk (VSO) of de “Community Interest Company” (CIC) in het Verenigd 

Koninkrijk.629 

Vanuit de overheid wordt verder verantwoording gevraagd voor de gegeven middelen en is 

er sprake van extra administratieve verplichtingen. Er wordt bijgevolg steeds meer 

professionalisering geëist van de maatschappelijke onderneming. Anderzijds is het vrij 

duidelijk dat het verlenen van bepaalde voordelen aan een specifieke onderneming of 

sector, de EU-marktintegratie, het vrij verkeer en het mededingingsbeleid kan 

doorkruisen.630 

195. In wat volgt bekijken we de invloed van het Europees staatssteunkader op de 

maatschappelijke onderneming naderbij. Eerst schetsen we kort het staatssteunkader 

                                                      
627

  A. NICHOLLS en C. PHAROAH, The landscape of social investment: A holistic topology of opportunities and 
challenges, SKOLL centre for social entrepreneurship, Oxford Said Business School, March 2008, 21. Zie 
ook B. WEISBROD, To profit or not to profit? Cambridge, 1998, 340 p. en J. EMERSON en P. CARTTAR, 
Money matters: The structure, operations and challenges of nonprofit funding, Bridgespan, 2003, 80 p. 

628
  A. NICHOLLS en C. PHAROAH, The landscape of social investment: A holistic topology of opportunities and 

challenges, SKOLL centre for social entrepreneurship, Oxford Said Business School, March 2008, 23. 
629

  De behandeling daarvan valt, om hoger aangegeven redenen (zie inleiding), buiten het bestek van dit 
onderzoek. 

630
  A. BIONDI, “Justifying state aid: the financing of services of general economic interest,” in P. NEBBIA en T. 

TRIDIMAS, EU law for the 21st century: rethinking the new legal order, volume 2, Oxford, Hart, 2004, 259. 
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binnen het Europees mededingingsrecht, om vervolgens het verband te leggen met de 

compensatie van diensten van algemeen (economisch) belang. We eindigen met een korte 

analyse van het verband tussen staatssteun en overheidsopdrachten. 

Afdeling 2. Toepassing van het mededingingsrecht  

§1. Het begrip “onderneming” in het mededingingsrecht 

1.1. Begrip: een functionele benadering 

196. In het mededingingsrecht staat het begrip “onderneming” centraal.631
  

In zijn conclusie bij het Albany arrest legt  Advocaat-generaal JACOBS uit dat dit concept 

twee doelstellingen heeft:  

“Enerzijds maakt dit begrip het mogelijk de categorie actoren te bepalen waarop de 

mededingingsregels van toepassing zijn. Dat punt komt bijvoorbeeld naar voren in 

zaken betreffende openbare lichamen. In dergelijke zaken is de maatstaf of de 

verkeersdeelnemer een activiteit verricht van economische of commerciële aard. 

Anderzijds dient het begrip om de eenheid vast te stellen waaraan een bepaalde 

gedraging moet worden toegerekend. Dit tweede punt doet zich bijvoorbeeld voor in 

zaken waarin het gaat om de verhouding tussen dochter- en moedermaatschappijen. 

De maatstaf is dan, of er sprake is van een onafhankelijke eenheid die zelfstandig 

handelt dan wel slechts van een vertegenwoordiger, die zijn gedragslijn niet 

autonoom kan bepalen.”632 

Het Verdrag betreffende de werking van de EU definieert het begrip niet. De rechtspraak 

heeft een “onderneming” echter wel “functioneel”633 gedefinieerd in het Höfner-arrest als:  

                                                      
631

  Het begrip, dat men terugvindt in artikel 101 VWEU, is onmisbaar aangezien enkel afspraken tussen 
ondernemingen vallen onder artikel 101 en artikel 102 VWEU is enkel van toepassing op misbruiken 
begaan door dominante ondernemingen. R. WHISH, Competition law, Oxford, University Press, 2008, 82. 

632
  Conclusie Adv.-Gen. JACOBS, 28 januari 1999 bij HvJ C-67/96, C-115/97 en C-117/97 en C-219/97, Albany, 

Jur. 1999, I-5754, punt 206. 
633

  Het Hof ontwikkelde het functioneel criterium voor het eerst in het Mannesmann-arrest, volgens hetwelk 
een onderneming is: “elk tot een zelfstandig rechtssubject behorend geheel van persoonlijke, materiële of 
immateriële factoren waarmede op duurzame wijze een economisch doel wordt nagestreefd.”  HvJ 19/61, 
Mannesmann/Hoge Autoriteit, 13 juli 1962, Jur. 1962, 734. Zie ook het arrest HvJ 170/83 Hydrotherm 
Gerätebau, 12 juli 1984, Jur. 1984, 2999 waarbij onderneming gedefinieerd wordt als “een met betrekking 
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“Elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en 

de wijze waarop zij wordt gefinancierd.”634  

197. Verder heeft het Hof besloten dat ondernemingen de financiële risico’s van deze 

activiteit(en) moeten dragen, aangezien indien er een onevenwicht tussen inkomsten en 

uitgaven zou zijn, zij het deficit zelf moeten dragen.635 Belangrijk is dat hier gefocust wordt 

op welke vorm van activiteit er wordt uitgevoerd (namelijk op de aard van de activiteit) en 

niet op de kenmerken van de actoren (de zogenaamde “institutionele” focus) die de 

activiteit uitvoeren.636 Er zijn dan ook geen organisatievormen die per definitie buiten het 

bereik van het mededingingsrecht vallen. Dit zou immers betekenen dat elke lidstaat aan 

een in zijn wettelijke regeling voorziene ondernemingsvorm een bijzondere status zou 

kunnen toekennen met als enig doel de betrokken ondernemingen aan de 

mededingingsregels te onttrekken. Dit zou op zijn beurt betekenen dat er gebroken wordt 

met het beginsel van gelijke behandeling voor alle ondernemingen.637 

198. Wat de coöperatie bijvoorbeeld betreft wordt dit bevestigd in verschillende arresten. 

In een eerste arrest638 haalde een Nederlandse zuivelcoöperatie aan dat zij geen zelfstandige 

onderneming was, maar een samenwerkingsvorm waarvan de invloed op de mededinging 

zich niet extern manifesteerde, maar uitsluitend op niveau van de mededinging tussen 

leden.  

De Commissie ging hier niet mee akkoord en bestempelde haar als economisch actieve 

entiteit, en dus als onderneming in de zin van het mededingingsrecht. Dit bleek uit het feit 

dat zij stremsel en kleurstof verkocht aan niet-leden, dat zij andere producten vervaardigde 

en verkocht en dat zij zelfstandig nog andere overeenkomsten met derden afsloot. In het 

                                                      
tot het voorwerp van de desbetreffende overeenkomst bestaande economische eenheid, ook al wordt 
deze economische eenheid gevormd door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen.” 

634
  Zie onder andere HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 21 en HvJ C-159/91, 

Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637. 
635

  HvJ C-35/96, Commissie/Italië, 18 juni 1998, Jur. 1998, I-3851, overweging 37. 
636

  Conclusie Advocaat-generaal JACOBS, 22 mei 2003 bij HvJ C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01 AOK 
Bundesverband, 16 maart 2004, Jur. 2004, I-2495, punt 25; E. SZYSZCZAK, “State intervention and the 
internal market,” in P. NEBBIA en T. TRIDIMAS, EU law for the 21st century: rethinking the new legal order, 
volume 2, Oxford, Hart, 2004, 229. 

637
  A.M. VAN DEN BOSSCHE, “CAO’s en het mededingingsrecht,” in P. HUMBLET en M. RIGAUX, Actuele 

problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 689 en het arrest over de coöperatieve 
vereniging Dansk Pelsdyravlerforening, Ger.EG T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening, 2 juli 1992, Jur. 1992, 
II-1931, overweging 52. 

638
  HvJ 61/80, Coöperatieve stremsel- en kleurselfabriek/Commissie, 25 maart 1981, Jur. 1981, 851. 
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geval van deze coöperatie ging het om mededinging tussen leden op de markt van kaas. 

Twee statutaire bepalingen van de coöperatie, namelijk de exclusieve aankoopverplichting 

en de verplichting bij uittreding een bedrag te betalen dat evenredig is aan de hoeveelheid 

stremsel die jaarlijks bij de coöperatie is aangekocht, vormden volgens de Commissie een 

inbreuk op toenmalig artikel 85, lid 1 EEG Verdrag en dus een verhindering van de 

mededinging. De bepalingen strekten er ook toe de mogelijkheid uit te sluiten dat er op de 

gehele Nederlandse markt een concurrentiesituatie ontstond voor deze onontbeerlijke 

hulpgrondstoffen voor de kaasproductie. De coöperatie argumenteerde dat zij 

noodzakelijkerwijs gebaseerd was op de exclusieve aankoopverplichting. Zo waren de leden 

bereid de financiële verantwoordelijkheid voor gezamenlijk genomen besluiten te dragen en 

alleen op deze basis kon volgens haar een coöperatie het zonder aandelenkapitaal stellen. 

Deze aankoopverplichting had ook tot doel de optimale productie van stremsel te 

bevorderen en de bevoorrading van de leden veilig te stellen. Het Hof gaf de Commissie 

echter gelijk en verwierp het beroep van de coöperatie. 

Dit werd bevestigd in een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg betreffende een Deense 

coöperatie: 

“Dienaangaande heeft zij (de Commissie) opgemerkt, dat ofschoon de omstandigheid 

dat een onderneming de specifieke rechtsvorm van een coöperatie heeft, op zichzelf 

nog geen beperking van de mededinging oplevert, een dergelijke organisatievorm, 

afhankelijk van de context waarbinnen de coöperatie opereert, niettemin een 

geschikt middel kan zijn om het commercieel gedrag van de bij de coöperatie 

aangesloten ondernemingen zodanig te beïnvloeden, dat de mededinging op de 

markt waarop die ondernemingen commercieel actief zijn, wordt beperkt of vervalst. 

Elke coöperatie kan, afhankelijk van de context waarbinnen zij opereert, de 

mededinging immers op ten minste twee manieren beïnvloeden.  

In de eerste plaats kan een coöperatie als thans in geding, juist als gevolg van de 

beginselen waarop zij berust, een ongunstige invloed hebben op de vrije 

mededinging in de sector waarin zij blijkens haar statuten werkzaam is, met name 

wanneer zij juist op grond van de basisbeginselen van een coöperatie - in een mate 

die per lidstaat varieert - ontsnapt aan de toepassing van de nationale voorschriften 

die voor andere vennootschapsvormen gelden.  
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In de tweede plaats kunnen de op de leden van de coöperatie rustende 

verplichtingen - inzonderheid die welke verband houden met het zogeheten beginsel 

van “trouw aan de coöperatie", op grond waarvan de coöperatie haar leden in de 

regel een leverings- of afnameplicht oplegt in ruil voor de bijzondere voordelen die zij 

hen toekent - zowel gevolgen hebben voor de economische activiteit van de 

coöperatie, als voor de vrije mededinging tussen de leden onderling en tussen de 

leden en derden. Bij de beoordeling van de gevolgen die de aanwezigheid van een 

coöperatie voor een bepaalde markt heeft, kan dus weliswaar rekening worden 

gehouden met de bijzondere kenmerken van die vorm van ondernemersvereniging, 

doch daarbij moeten met name de bepalingen van artikel 85, lid 3, EEG-Verdrag als 

uitgangspunt worden genomen.” 639 

199. Deze functionele aanpak zorgt er voor dat het mogelijk wordt om de verschillende 

categorieën van actoren te identificeren waarop de mededingingsregels van toepassing 

zullen zijn. Dezelfde juridische entiteit (publiek of privaat640) kan bijgevolg een onderneming 

zijn bij de uitoefening van één activiteit, maar niet bij de uitoefening van een andere 

activiteit: de verschillende activiteiten moeten telkens individueel bekeken worden.641 De 

kwalificatie als onderneming in de zin van het mededingingsrecht is met andere woorden 

relatief en moet in het concrete geval worden bepaald aan de hand van de specifieke 

activiteit die in het geding is.642  

Doorslaggevend is dat de activiteit “economisch” is. De vraag is natuurlijk wat men 

hieronder verstaat. We zullen dit in het volgend onderdeel verder toelichten.  

                                                      
639

  Ger.EG T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening, 2 juli 1992, Jur. 1992, II-1931, overweging 51-52. Zie ook 
overweging 53: “In casu wordt deze conclusie nog versterkt door de al eerder genoemde omstandigheid, 
dat blijkens verzoeksters statuten het actief lidmaatschap niet alleen openstaat voor natuurlijke personen, 
maar ook voor vennootschappen op aandelen, vennootschappen onder firma en alle andere typen 
vennootschap.” 

640
  D. VAUGHAN, S. LEE, B. KENNELL en P. RICHES, EU competition law: general principles, Richmond, Oxford 

University Press, 2006, 53. 
641

  R. WHISH, Competition law, Oxford, University press, 2008, 83. Zie uitspraak van het Ger. EG T-155/04, 
Selex sistemi integrati SpA/Commissie, 12 december 2006, Jur. 2006, II-4797. 

642
  Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 28 januari 1999 bij zaak HvJ C-67/96, gevoegde zaken C-115/97, C-116/97 en 

C-117/97, en zaak C-219/97, Albany, Jur. 1999, I-5754, punt 207. 
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1.2. Economische activiteit 

200. Om te weten of er al dan niet sprake is van een onderneming, heeft het Hof zoals 

hoger reeds aangegeven, een functionele invulling als criterium gebruikt, waarbij geregeld 

ook in vergelijkende zin wordt geoordeeld.  

Zo werd in het Höfner-arrest besloten dat de betrokken activiteit van economische aard was 

mede “omdat de arbeidsbemiddeling niet altijd in handen van overheidsdiensten is geweest 

en een dergelijk overheidsmonopolie ook niet noodzakelijk is.”643  

In Ambulanz Glöckner werd de vergelijking nogmaals gebruikt: medische 

hulpverleningsorganisaties die diensten op de markt voor vervoer van spoedgevallen en 

voor ziekenvervoer verlenen, werden beschouwd als ondernemingen omdat “die activiteiten 

niet altijd noodzakelijkerwijs door dergelijke organisaties of door overheidsinstanties 

werden en worden verricht.”644 

Als er echter geen markt bestaat waarop verschillende ondernemingen met elkaar 

concurreren wordt de vraag inzake de economische activiteit en de toepassing van die 

vergelijking moeilijker en dient de vergelijking “elke activiteit te omvatten die kan worden 

uitgeoefend door een eenheid met een winstoogmerk.”645 Zo voorkomt men dat een markt 

automatisch wordt uitgesloten van de werkingssfeer van het mededingingsrecht.646 De 

belangrijkste maatstaf is of de betrokken eenheid een activiteit uitoefent die althans in 

beginsel door een particuliere onderneming zou kunnen worden uitgeoefend met het oog 

op het maken van winst.647 De potentie om winst te maken uit de activiteit volstaat (zie het 

arrest Höfner). Dit kan men afleiden door te kijken naar de markt, ofwel binnen een bepaald 

gebied of binnen andere lidstaten of derde staten.648  

                                                      
643

  HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 22. 
644

  HvJ C-475/99, Ambulanz Glöckner, 25 oktober 2001, Jur. 2001, I-8089, overweging 20. 
645

  Conclusie Adv.Gen. MADURO, 10 november 2005 bij zaak HvJ C-205/03, Fenin, Jur. 2005, I-6297, punt 11 
en 12. Zie ook punten 67 en 27 van de conclusie van Adv.Gen. JACOBS, 17 mei 2001 bij HvJ C-475/99, 
Ambulanz Glöckner, Jur. 2001, I-8094. 

646
  Conclusie Adv.Gen. MADURO, 10 november 2005 bij zaak HvJ C-205/03, Fenin, Jur. 2005, I-6297, punt 12. 

647
  Conclusie Adv.Gen. JACOBS 28 januari 1999 bij HvJ C-67/96, C-115/97 en C-117/97 en C-219/97, Albany, 

Jur. 1999, I-5754, punt 311. 
648

  O. ODUDU, “The meaning of undertaking within article 81 EC,” in O. ODUDU, The boundaries of EC 
competition law: the scope of article 81, Oxford, University Press, 2006, 35-36. 
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201. Indien men het vergelijkingscriterium op absolute wijze toepast kan vrijwel elke 

activiteit binnen de werkingssfeer van het mededingingsrecht vallen. Bijna alle activiteiten 

kunnen immers worden uitgeoefend door particuliere ondernemers. Daarom heeft het Hof 

in latere arresten het begrip nader uitgewerkt door het te koppelen aan “de deelname aan 

een markt.”649 Het Hof heeft enerzijds een duidelijk verband aangebracht tussen de 

deelname aan een markt en de uitoefening van een economische activiteit650, anderzijds 

heeft het de deelname aan een markt en de economische aard van de uitgeoefende 

activiteit gelijkgesteld.  

Zo stelde het Hof in de arresten Pavlov en Ambulanz Glöckner dat:  

“Onder economische activiteit wordt verstaan: iedere activiteit bestaande uit het 

aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt.”651 

In het arrest Fenin werd tevens duidelijk gemaakt dat voor de bepaling van de aard van de 

activiteit de aankoop van het product niet los mag worden gezien van het latere gebruik van 

het door de koper verworven product. Bijgevolg bepaalt de al dan niet economische aard 

van het latere gebruik van het gekochte product noodzakelijkerwijze de aard van de 

aankoopactiviteit. Wanneer bijgevolg een entiteit een product aankoopt, zelfs in grote 

hoeveelheden, niet om goederen of diensten in het kader van een economische activiteit 

aan te bieden maar om er in het kader van een andere, bijvoorbeeld zuiver sociale activiteit 

gebruik van te maken, handelt zij niet als onderneming op grond van het enkele feit dat zij 

koper is op een markt.652  

202. Er is in het verleden door de EU dus een lijn getrokken tussen “economische” en “niet 

economische” activiteiten. Dat het Hof van Justitie “economische” activiteiten kan 

definiëren die bijgevolg gevat worden door het Verdrag, zorgt ervoor dat het begrip 

                                                      
649

  Conclusie advocaat-generaal MADURO, 10 november 2005 bij zaak HvJ C-205/03, Fenin, Jur. 2005, I-6297, 
punt 12. 

650
  Zie HvJ C-35/96, Commissie/Italië, 18 juni 1998, Jur. 1998, I-3851, overweging 37. 

651
  Conclusie Adv.Gen. MADURO, 10 november 2005 bij zaak HvJ C-205/03, Fenin, Jur. 2005, I-6297, punt 13. 

Arresten HvJ C-180/98 en C-184/98, Pavlov en anderen, 12 september 2000, Jur. 2000, I-6451, overweging 
75 en HvJ C-475/99, Ambulanz Glöckner, 25 oktober 2001, Jur. 2001, I-8089, overweging 75 en 19. 

652
  Ger. T-319/99, Fenin, 4 maart 2003, Jur. 2003, II-357, overwegingen 36 en 37. Zie ook S. NOE, “Arrest 

Fenin: het begrip onderneming nader uitgewerkt,” NTER 2003, 148: Een entiteit die geen goederen en 
diensten op de markt aanbiedt, is bij inkoop wel actief in het economisch verkeer, maar niet als 
onderneming. Het arrest illustreert ook dat een consument als zodanig geen onderneming is. Men moet in 
het achterhoofd houden dat inkoop door niet-ondernemingen in veel gevallen wel onder het bereik van 
het aanbestedingsrecht zal vallen (waarover verder meer: zie randnummer 396 e.v.). 
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dynamisch blijft en kan evolueren. Dit kan men als een voordeel zien. Het nadeel is echter 

dat het Hof enkel die zaken kan beoordelen die worden voorgebracht en dat er bijgevolg 

inconsistenties kunnen ontstaan.653 

De ruime definitie van het begrip “onderneming”, betekent verder dat de mededingings-

regels niet alleen van toepassing zijn op “traditionele” bedrijven, maar ook bijvoorbeeld op 

(landbouw)coöperaties654 en (sport)verenigingen.655 

1.3. Irrelevante kenmerken: rechtsvorm en het ontbreken van winstoogmerk 

203. Een “economische activiteit” is een activiteit waarbij goederen of diensten op een 

markt worden aangeboden.656 Irrelevante criteria zijn de rechtsvorm, de financieringswijze 

en de aard van oogmerk of doelstelling.657 Bij de vraag wat een “economische activiteit” juist 

is, is het bijgevolg bijkomstig of de activiteit “sociaal” is of niet.658 De rechtsvorm, 

financieringswijze en het al dan niet hebben van een winstoogmerk659 zijn irrelevant: 

                                                      
653

  E. SZYSZCZAK, “Public service provision in competitive markets”, YEL 2001, 42.  
654

  Zie onder andere Ger.EG T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening, 2 juli 1992, Jur. 1992, II-1931 en HvJ 61/80, 
Coöperatieve stremsel- en kleurselfabriek/Commissie, 25 maart 1981, Jur. 1981, 851. 

655
  Zie onder andere Beschikking van de Commissie, 27 oktober 1992 betreffende verkoop van pakketreizen 

ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990, Pb.L. 12 november 1992, afl. 326, 31. Hier besliste 
de Commissie dat FIFA en de Italiaanse voetbal vereniging (FIGC) economische activiteiten uitoefenden en 
bijgevolg ondernemingen waren (paragraaf 47): “De FIFA verricht echter eveneens activiteiten van 
economische aard, met name wat betreft: het sluiten van reclamecontracten; de commerciële exploitatie 
van emblemen van het wereldkampioenschap; het sluiten van contracten betreffende de 
uitzendingsrechten met de televisieomroepen.” 

656
  HvJ C-180/98 en C-184/98, Pavlov en anderen, 12 september 2000, Jur. 2000, I-6451, overweging 75 en 

HvJ C-35/96, Commissie/Italië, 18 juni 1998, Jur. 1998, I-3851, overweging 36. 
657

  M. DENEF, “Beschouwingen bij het normencomplex dat de economische activiteiten van vzw en stichting 
reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en 
begunstigde doelgroep),” TPR 2004, 1, 156. 

658
  HvJ C-180/98 en C-184/98, Pavlov en anderen, 12 september 2000, Jur. 2000, I-6451, overweging 118; HvJ 

C-218/00, Cisal, 22 januari 2002, Jur. 2002, I-691, overweging 37 en HvJ C-355/00, Freskot, 22 mei 2003, 
Jur. 2003, I-5263, overweging 77. 

659
  “Ten slotte ontneemt het enkele feit dat de CCMSA geen winstoogmerk heeft, aan de door haar 

uitgeoefende activiteit niet het economisch karakter, nu deze activiteit, gelet op de in rechtsoverweging 
17 genoemde kenmerken, kan leiden tot gedragingen die de mededingingsregels beogen te voorkomen.” 
HvJ C-244/94, FFSA/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 16 november 1995, Jur. 1995, I-4013, 
overweging 21. Zie ook HvJ C-475/99, Glöckner, 25 oktober 2001, Jur. 2001, I-8089, overweging 21; HvJ 
209/78, Van Landewyck, 29 oktober 1980, Jur. 1980, 3125, overweging 88; HvJ C-67/96, Albany, 21 
september 1999, Jur. 1999, I-5751, overweging 85, HvJ C-34/01 en C-38/01, Enirisorse, 27 november 2003, 
Jur. 2003, I-14243, overweging 31 en HvJ 7/82, GVL/Commissie, 2 maart 1983, Jur. 1983, 483. 
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afhankelijk van de activiteit die men ontplooit valt men al dan niet onder het 

ondernemingsbegrip.660  

204. Het ontbreken van een winstoogmerk is een (relevant) criterium voor de beoordeling 

of een activiteit al dan niet economisch van aard is, maar volstaat op zichzelf dus niet.661 

Het Hof662 heeft ook verduidelijkt dat het feit dat goederen en diensten zonder 

winstoogmerk worden aangeboden, als zodanig niet belet dat de entiteit die deze 

transacties op de markt verricht, als een onderneming moet worden beschouwd, aangezien 

dit aanbod concurreert met dat van andere marktdeelnemers, die wel winst nastreven. 

Zo kwalificeerde het Hof een orgaan belast met het beheer van een aanvullend verplicht 

basisstelsel van ouderdomsverzekering als een onderneming, ook al had het geen 

winstoogmerk en heeft het Hof ook gesteld dat ziekenvervoer een economische activiteit 

was, hoewel deze diensten ook zonder winstoogmerk werden aangeboden.663 

1.4. Beperking van de reikwijdte van het mededingingsrecht? 

205. Er zijn twee grenzen aan de toepasselijkheid van het mededingingsrecht.  

Ofwel wordt de activiteit niet-economisch bevonden en bijgevolg niet onderworpen aan de 

artikelen 101 en 102 VWEU. Ofwel is de activiteit wel economisch, maar mag men afwijken 

van de regel.664 Of een activiteit als economisch moet worden aanzien, wordt bepaald door 

het begrip onderneming (zie hoger). Artikelen 101 en 102 VWEU zijn alleen van toepassing 

op ondernemingen, waarbij het van belang is of er economische activiteiten worden 

                                                      
660

  HvJ C-415/93, Vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond e.a./J.M. Bosman, 15 december 1995, Jur. 1995, I-
4921. 

661
  HvJ C-113/07, Selex Sistemi integrati Spa, 26 maart 2009, Jur. 2009, I-2207, overweging 115 en 116. 

662
  “De bancaire stichting lijkt niet als een onderneming te kunnen worden aangemerkt op grond van een 

activiteit die enkel bestaat in de betaling van bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk. Dit is 
namelijk een uitsluitend sociale activiteit die niet op een markt in concurrentie met andere deelnemers 
aan het economische verkeer wordt uitgeoefend. In het kader van die activiteit handelt een bancaire 
stichting als een liefdadigheids- of een charitatieve instelling en niet als een onderneming.” HvJ C-222/04, 
Cassa di Risparmio di Firenze Spa, 10 januari 2006, Jur. 2006, I-289, overweging 120-123. Zie ook HvJ C-
49/07, MOTOE, 1 juli 2008, Jur. 2008, I-4863, overweging 27. 

663
  Zie HvJ C-244/94, FFSA, 16 november 1995, Jur. 1995, I-4013 en HvJ C-475/99, Ambulanz Glöckner, 25 

oktober 2001, Jur. 2001, I-8089. 
664

  A. JONES en B. SUFRIN, EC Competition law, Oxford, University Press, 2008, 616-617. 
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ontplooid.665 Zoals eerder werd uiteengezet wordt het begrip “economische activiteit” ruim 

geïnterpreteerd.  

Het Hof van Justitie heeft echter uitzonderingen erkend die de reikwijdte van het 

mededingingsrecht in zekere mate beperken. Ofwel gaat het om de “uitoefening van de 

soevereine macht van een staat”, ofwel om “solidariteit.”  

1.4.1. Uitoefening van de soevereine macht van een staat 

206. Ten eerste zijn activiteiten die voortvloeien uit het uitoefenen van de soevereine 

macht van een staat geen economische activiteit aangezien de staat daarbij in de regel noch 

een actuele noch een potentiële mededinging met private ondernemingen kan 

verwachten.666 Er is sprake van “imperium”: dit impliceert de macht om de prerogatieven 

die een staat heeft over zijn burgers uit te oefenen. Ook hier is echter de aard van de 

activiteit bepalend en niet een eenvoudige verklaring door de staat.667 

Een voorbeeld vinden we terug in het arrest Eurocontrol: 

“In hun geheel beschouwd, komen de werkzaamheden van Eurocontrol wegens hun 

aard en hun doel en de regels waaraan zij zijn onderworpen, neer op het uitoefenen 

van prerogatieven inzake de controle en het bewaken van het luchtruim, die typisch 

overheidsprerogatieven zijn. Zij hebben geen economisch karakter dat de toepassing 

van de mededingingsregels van het EEG-Verdrag zou kunnen rechtvaardigen.”668 

Andere voorbeelden zijn de handhaving van de openbare orde, uitreiking van vergunningen, 

kwaliteitsbewaking van voedsel, overheidsprerogatieven betreffende het milieu669, 

verstrekking van certificaten en documenten door overheidsdiensten en rechtspraak. 

                                                      
665

  HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 21. 
666

  HvJ C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, 19 januari 1994, Jur. 1994, I-43, overweging 30-31 en HvJ 
C-343/95, Diego Cali/SEPG, 18 maart 1997, Jur. 1997, I-1547, overweging 22-25. 

667
  Y. JORENS, “Het Europees socialezekerheidsrecht: quo vadis?” in A. VAN REGENMORTEL, H. VERSCHUEREN 

en V. VERVLIET (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, 
Brugge, die Keure, 2007, 123. 

668
  HvJ C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, 19 januari 1994, Jur. 1994, I-43, overweging 30-31. 

669
  HvJ C-343/95, Diego Cali/SEPG, 18 maart 1997, Jur. 1997, I-1547, overweging 22. 
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1.4.2. Activiteiten met een sociale doelstelling: Het concept “solidariteit” 

1.4.2.1. Inleiding 

207. Het Hof van Justitie heeft meermaals geoordeeld dat het EU-recht de bevoegdheid van 

de lidstaten om hun stelsels van sociale zekerheid in te richten, onverlet laat (cfr. supra 

randnummer 90 betreffende de bevoegdheidsverdeling van artikel 3 e.v. VWEU).670 Dit 

neemt echter niet weg dat de lidstaten een loyauteitsplicht hebben volgens artikel 4, lid 3 

VEU en steeds de EU-regelgeving moeten respecteren.671 

Een tweede grens aan de onverkorte gelding van de mededingingsregels gebruikt door het 

Hof, betreft activiteiten met voornamelijk “sociale” doelstellingen waarbij het idee van 

“solidariteit”672 een grote rol speelt. Dit concept is in het verleden al gebruikt om de 

toepassing van mededingingsregels te beperken (zie het arrest Poucet & Pistre) of zelfs uit te 

sluiten (zie het arrest Albany), maar ook om de regels te beperken met betrekking tot de 

interne markt (zie het arrest Sodemare, hoger randnummer 184).  

Uit de rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid dat de volgende elementen wijzen op 

het bestaan van solidariteit en dat zulke instellingen eerder niet economische activiteiten 

verrichten: de bijdragen zijn afhankelijk van het inkomen, maar de uitkeringen zijn over het 

algemeen dezelfde voor alle rechthebbenden en leiden dus tot een herdistributie van 

inkomen en de bescherming van diegenen die normalerwijze uitgesloten zouden zijn; het 

bestaan van een compensatiemechanisme tussen socialezekerheidsinstellingen; het gaat om 

                                                      
670

  Zie bijvoorbeeld het arrest HvJ 238/82, Duphar, 7 februari 1984, Jur. 1984, 523, overweging 16, HvJ C-
159/91 en C-160/91, Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637, overweging 6 en HvJ C-70/95, 
Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395, overweging 27. 

671
  T. HERVEY, “Social solidarity: a buttress against internal market law?” in J. SHAW, Social law & policy in an 

evolving European Union, Oxford, Hart, 2000, 31. 
672

  Volgens ROSS heeft “solidariteit” een rol te spelen in samenhang met andere concepten zoals effectiviteit, 
burgerschap en fundamentele rechten, territoriale cohesie en veiligheid bij het uitwerken van een 
werkbaar sociaal rechtsmodel (“Workable social justice model”). Het zou volgens ROSS niet gepast zijn om 
solidariteit te omschrijven als een algemeen principe van het EU-recht, hoewel solidariteit wel normatieve 
macht heeft. M. ROSS, “Promoting solidarity: from public services to a European model of competition,” 
CMLR 2007, 44, 1070 en M. ROSS, “The value of solidarity in European public services law,” in M. 
KRAJEWSKI, U. NEERGAARD & J VAN DE GRONDEN, The Changing Legal Framework for Services of General 
Interest in Europe: Between Competition and Solidarity, Den Haag, TMC Asser, 2009, 99. Zie ook 
NEERGAARD en NIELSEN die van mening zijn dat het solidariteitsconcept een belangrijke rol speelt bij de 
definitie van de Europese identiteit. U. NEERGAARD en R. NIELSEN, “Blurring boudaries: from the Danish 
welfare state to the European social model?” ELLJ 2010, 4, 445-446. Zie voor een grondige analyse van dit 
concept, het proefschrift van P. PLOSCAR, The meaning and role of solidarity in EU law, Universiteit 
Antwerpen, 2013, 89-173.  
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een verplichte verzekering en het feit dat er geen echte mogelijkheid is om het niveau van 

de bijdragen te beïnvloeden.673   

Eens solidariteit bewezen is, is het Hof bereid vast te stellen dat de activiteiten van een 

entiteit geen economisch karakter hebben en bijgevolg niet onder het begrip onderneming 

vallen dat het Verdrag van toepassing maakt.674 

208. Het belang van het solidariteitsbegrip is de laatste jaren toegenomen. Men vindt het 

concept terug in uitspraken van het Hof van Justitie, in het VWEU dankzij het Verdrag van 

Lissabon alsook in Europese beleidsdocumenten. Zo werd in 2007 in een mededeling van de 

Commissie de rol van solidariteit omschreven als:  

“Het aanmoedigen van sociale cohesie en sociale duurzaamheid en ervoor zorgen dat 

geen enkel individu wordt achtergelaten.”675 

Deze aanpak werd verder uitgewerkt in de vernieuwde sociale agenda van 2008, gebaseerd 

op drie onderling verbonden doelstellingen van gelijk belang, namelijk: het creëren van 

kansen, toegang verschaffen en “solidariteit” betuigen. Volgens dit document zouden: 

“Alle Europeanen gehecht zijn aan sociale solidariteit: tussen generaties, regio’s, zij 

die het beter hebben en zij die het minder goed hebben, de rijkeren en de minder 

rijke lidstaten. Solidariteit maakt deel uit van de wijze waarop de Europese 

samenleving werkt en hoe Europa omgaat met de rest van de wereld.” 676  

Tot slot is er ook een titel solidariteit in het Handvest van de Grondrechten van de EU 

opgenomen (zie verder randnummer 220 e.v.). 

209. De arresten van het Hof van Justitie, vooral in het kader van stelsels van sociale 

bescherming, helpen om de invulling van het concept verder te definiëren en  de grenzen 

van de reikwijdte van het mededingingsrecht aan te duiden. 

                                                      
673

    A. JONES en B. SUFRIN, EC Competition law, Oxford, University Press, 2008, 617. 
674

  M. ROSS, “Promoting solidarity: from public services to a European model of competition,” CMLR 2007, 
44, 1067. 

675
  Mededeling Commissie, Kansen, toegang en solidariteit: naar een nieuwe sociale visie voor het Europa van 

de 21ste eeuw, 20 november 2007, COM(2007)726 definitief, 6. 
676

  Mededeling Commissie, Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 
21

e
 eeuw, 2 juli 2008, COM(2008)412definitief, 7. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
212 

1.4.2.2. Rechtspraak van het Hof van Justitie 

210.  In de rechtspraak blijkt dat het Hof niet kijkt of de diensten op de markt kunnen 

worden aangeboden, maar wel of er sprake is van “solidariteit”. Deze solidariteit kan 

verschillende vormen aannemen en wordt door het Hof gebruikt om de economische van de 

niet-economische activiteiten te onderscheiden.677  Het Hof creëert dus een vierde categorie 

van activiteiten naast de niet-economische activiteiten in het kader van de uitoefening van 

de soevereine macht van de staat, economische activiteiten die volledig onder het 

mededingingsrecht vallen en economische activiteiten van algemeen belang (zie verder 

randnummer 296 e.v.).678 In het verleden was het principe voorwerp van een reeks arresten 

voor het Hof van Justitie, meer bepaald met betrekking tot de zorgsector, de sociale 

verzekeringssector en entiteiten die belast zijn met het beheren van pensioenen. Een 

uitputtende analyse van deze rechtspraak zou ons te ver brengen en valt buiten het 

onderwerp van dit proefschrift. Wij halen echter kort de belangrijkste aspecten aan. 

211. In het arrest Höfner, waar de vraag rees of het “Bundesanstalt für Arbeit” een 

onderneming was, had het Hof al besloten dat de juridische vorm en wijze van financiering 

niet doorslaggevend waren om tot een niet-economische activiteit te besluiten:  

“In de context van het mededingingsrecht moet worden gepreciseerd, dat enerzijds 

het begrip onderneming elke eenheid omvat die een economische activiteit 

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd, en 

dat anderzijds arbeidsbemiddeling een economische activiteit is.”679 

Het doorslaggevend criterium om te spreken van een economische activiteit was of de 

activiteiten ook door een private marktspeler konden worden uitgeoefend (en dus geen 

imperium actie is): 

“De omstandigheid dat de arbeidsbemiddeling gewoonlijk is toevertrouwd aan 

publiekrechtelijke organen, doet niets af aan het economisch karakter van deze 

activiteit. De arbeidsbemiddeling is niet altijd in handen van overheidsdiensten 

                                                      
677

  Y. JORENS, “Het Europees socialezekerheidsrecht: quo vadis?” in A. VAN REGENMORTEL, H. VERSCHUEREN 
en V. VERVLIET, Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, 
Actuele Problemen van het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2007, 126. 

678
  A. WINTERSTEIN, “Nailing the jellyfish: social security and competition law,” ECLR 1999, 6, 327. 

679
    HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 21. 
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geweest en een dergelijk overheidsmonopolie is ook niet noodzakelijk, met name 

waar het gaat om de bemiddeling van hoger en leidinggevend personeel .”680 

Het cruciaal element bestaat uit het uitoefenen van een onafhankelijke, economische 

activiteit waarbij het economisch risico wordt gedragen (zie hoger randnummer 200 e.v.).681 

212. Een onverkorte toepassing daarvan zou in het arrest Poucet682 ervoor gezorgd hebben 

dat de sociale zekerheidsvoorziening door de staat, ook onderworpen zou zijn aan het 

concurrentierecht omdat het door een private marktspeler kon worden uitgeoefend. Door 

de introductie van het begrip “sociale solidariteit” temperde het Hof de uitwerking van de 

Höfner redenering.  

Verplichte sociale zekerheidssystemen zijn gebaseerd op het principe van solidariteit omdat 

zij (onder meer) ieder winstoogmerk missen:  

“De ziekenkassen of de organen die meewerken aan het beheer van de openbare 

dienst van de sociale zekerheid, vervullen een taak van zuiver sociale aard. Hun 

werkzaamheid berust immers op het beginsel van nationale solidariteit en mist ieder 

winstoogmerk. De betaalde uitkeringen zijn wettelijke uitkeringen, die niet afhangen 

van het bedrag van de premies.”683 

Ook de band tussen de bijdrage en de tegemoetkoming is even belangrijk: 

“Met betrekking tot het solidariteitsbeginsel zij opgemerkt, dat de solidariteit in het 

stelsel van ziekte- en moederschapsverzekering tot uiting komt in het feit dat dat 

stelsel wordt gefinancierd door bijdragen die evenredig zijn aan de hoogte van het 

arbeidsinkomen of het ouderdomspensioen. Enkel degenen die een 

invaliditeitspensioen genieten, en gepensioneerde verzekerden met buitengewoon 

bescheiden middelen zijn van premiebetaling vrijgesteld, terwijl de uitkeringen voor 

alle verzekerden gelijk zijn. Voorts behouden degenen die niet meer bij het stelsel zijn 

aangesloten, gedurende een jaar hun recht op uitkeringen om niet. Deze solidariteit 

impliceert een herverdeling van inkomens tussen de meest welgestelden en degenen 

                                                      
680

    HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 22. 
681

  V. HATZOPOULOS, “Killing national health and Insurance systems but healing patients? The European 
market for health care services after the judgements of the ECJ in Vanbraekel and Peerbooms,” CMLR 
2002, 39, 706. 

682
  HvJ C-159 en 160/91, Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637. 

683
    HvJ C-159 en 160/91, Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637, overweging 18.  
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die, gezien hun middelen en gezondheidstoestand, bij gebreke van een dergelijke 

regeling van de noodzakelijke sociale bescherming verstoken zouden blijven.”684 

213. Zie ook de Cisal di Battistello/INAIL zaak685, waar opnieuw de vraag werd gesteld of 

organen belast met het beheer van het wettelijk stelsel van sociale zekerheid (in dit geval 

een verzekeringsregeling tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten) ondernemingen zijn. 

In dit arrest bleek dat het bedrag van de prestaties en van de bijdragen, die de twee 

essentiële elementen van de door het INAIL beheerde regeling vormden, aan staatstoezicht 

waren onderworpen en dat de verplichte aansluiting die een dergelijke verzekeringsregeling 

kenmerkt, onmisbaar was voor het financieel evenwicht van het INAIL en voor de 

tenuitvoerlegging van het solidariteitsbeginsel, dat inhoudt dat de aan de verzekerde 

betaalde prestaties niet evenredig zijn aan de bijdragen die hij heeft voldaan. Er was hier 

geen sprake van een onderneming in de zin van het mededingingsrecht.686 

214. Ook in AOK Bundesverband687 werd deze vraag gesteld, waarbij  duidelijk werd 

gemaakt dat een aantal mededingingselementen in een sociaal zekerheidsstelsel opgelegd 

door wetgeving, die efficiëntie en kostenbesparing tot doel hebben (namelijk in het kader 

van “goed management”), niet automatisch zorgen voor de toepassing van de 

mededingingsregels.688 Het Hof keek dus naar de doelstellingen die een lidstaat wilde 

bereiken, wanneer het elementen van mededinging introduceerde.689 

                                                      
684

  HvJ C-159 en 160/91, Poucet en Pistre, 17 februari 1993, Jur. 1993, I-637, overweging 10-13. “Voorts 
behouden degenen die niet meer bij het stelsel zijn aangesloten, gedurende een jaar hun recht op 
uitkeringen om niet. Deze solidariteit impliceert een herverdeling van inkomens tussen de meest 
welgestelden en degenen die, gezien hun middelen en gezondheidstoestand, bij gebreke van een 
dergelijke regeling van de noodzakelijke sociale bescherming verstoken zouden blijven. In het stelsel van 
ouderdomsverzekering komt de solidariteit tot uiting in de omstandigheid dat de bijdragen van degenen 
die aan het arbeidsproces deelnemen, de financiering van de pensioenen van de gepensioneerden 
mogelijk maken. Zij komt ook tot uiting in de toekenning van pensioenrechten zonder dat premies zijn 
betaald, en van pensioenrechten die niet evenredig zijn aan de betaalde premie. Ten slotte manifesteert 
de solidariteit zich tussen de verschillende sociale-zekerheidsstelsels: die met een overschot dragen bij 
aan de financiering van de stelsels met structurele financiële problemen. Uit het voorgaande vloeit voort, 
dat die sociale-zekerheidsstelsels berusten op een systeem van verplichte aansluiting, dat onmisbaar is 
voor de toepassing van het solidariteitsbeginsel en voor het financiële evenwicht van die stelsels.”  

685
  HvJ C-218/00, Cisal di Battistello/INAIL, 22 januari 2002, Jur. 2002, I-691. 

686
    HvJ C-218/00, Cisal di Battistello/INAIL, 22 januari 2002, Jur. 2002, I-691, overweging 44 en 46. 

687
  HvJ C- 264/01, AOK Bundesverband, 16 maart 2004, Jur. 2004, I-2493. 

688
  Advocaat-Generaal Jacobs had een rechtvaardigingsaanpak op basis van artikel 106 lid 2 VWEU 

voorgesteld, het Hof heeft echter een mededingingsrechtelijke aanpak gehanteerd door de toepassing van 
het mededingingsrecht uit te sluiten. S. BELHAJ en J.W. VAN DE GRONDEN, “Some room for competition 
does not make a sickness fund an undertaking. Is EC law applicable to the health care sector?” ECLR 2004, 
686. Zie ook de rechtsleer die niet akkoord gaan met de redenering van het Hof: P.J. SLOT, “Applying the 
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215. Enkele jaren later behandelde het arrest FFSA690 een aanvullende sociale 

zekerheidsregeling. Dergelijk systeem werd door het Hof wel aanzien als een economische 

activiteit. Het doorslaggevend solidariteitsprincipe werd hier immers onvoldoende 

teruggevonden: 

“Om te beginnen komt het solidariteitsbeginsel in het onderhavige stelsel hierin tot 

uiting, dat de bijdragen niet afhangen van het risico; dat in geval van voortijdig 

overlijden van de aangeslotene de met de betaalde bijdragen overeenkomende 

middelen ter beschikking van het stelsel komen; dat in geval van ziekte vrijstelling 

van bijdragebetaling wordt verleend en, ten slotte, dat de bijdragebetaling tijdelijk 

kan worden opgeschort om redenen die verband houden met de economische 

situatie van het bedrijf. Dergelijke regelingen bestaan echter reeds bij bepaalde 

collectieve levensverzekeringen of kunnen daarin worden opgenomen. Hoe dan ook, 

het solidariteitsbeginsel heeft, als uitvloeisel van het facultatieve karakter van het 

stelsel, een uiterst beperkte strekking en kan onder deze omstandigheden aan de 

activiteit van het beheersorgaan van dit stelsel het economisch karakter niet 

ontnemen.”691 

216. De aanvullende pensioenfondsen in het arrest Albany692 bevatten enkele elementen 

van solidariteit maar niet genoeg om ze te onttrekken aan het mededingingsrecht: de 

fondsen gebruikten immers het kapitalisatieprincipe en bepaalden zelf het bedrag van de 

bijdragen en voordelen.693 

                                                      
competition rules in the healthcare sector,” ECLR 2003, 586 en K.P.E. LASOK, “When is an undertaking not 
an undertaking?” ECLR 2004, 384. 

689
  M. KRAJEWSKI en M. FARLEY, “Limited competition in national health systems and the application of 

competition law: the AOK Bundesverband case,” ELR 2004, 850. Men kan volgens deze auteurs spreken 
van een balans die het Hof heeft willen maken tussen het vestigen en bewaren van een werkzame 
mededinging en de belangrijke rol van openbare diensten voor sociale en territoriale cohesie in de Unie 
(artikel 14 VWEU). 

690
  HvJ C-244/94, FFSA, 16 november 1995, Jur. 1995, I-4013. 

691
  Zie overweging 19. 

692
  HvJ C-67/96, Albany, 21 september 1999, Jur. 1999, I-5751; HvJ C-115/97 t.e.m. C-117/97, Brentjens, 21 

september 1999, Jur. 1999, I-6025 en C-219/97, Drijvende Bokken, 21 september 1999, Jur. 1999, I-6121. 
693

  Zie overweging 81-84: “Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat het bedrijfspensioenfonds zelf de 
hoogte van de premies en de uitkeringen bepaalt en dat het werkt volgens het kapitalisatiebeginsel.  
Anders dan de uitkeringen die werden verstrekt door de organen belast met het beheer van de verplichte 
stelsels van sociale zekerheid waarop het arrest Poucet en Pistre (reeds aangehaald) betrekking heeft, 
hangt de hoogte van de door het Pensioenfonds verstrekte uitkeringen derhalve af van de opbrengsten 
van zijn beleggingen, die evenals die van verzekeringsmaatschappijen onder toezicht staan van de 
Verzekeringskamer. Voorts is een bedrijfspensioenfonds blijkens artikel 5 BPW en de artikelen 1 en 5 van 
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217. De wettelijke verzekeringsregeling tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten (aan de 

orde in Kattner Stahlbau) streefde wel een sociaal doel na, doordat zij voorzag in een 

verplichte sociale bescherming voor alle werknemers. De regeling beoogde alle beschermde 

personen een dekking te bieden tegen de risico’s van arbeidsongevallen en beroepsziekten, 

ongeacht enige onregelmatige handelwijze van het slachtoffer of van diens werkgever en 

dus zonder dat er sprake hoefde te zijn van een civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 

persoon die baat heeft bij de gevaarlijke activiteit. De prestaties moesten ook worden 

betaald wanneer de verschuldigde bijdragen niet waren voldaan. Het bedrag van de 

bijdragen hing niet alleen af van het verzekerde risico, maar ook van het loon van de 

verzekerden binnen de grenzen van een maximum-, en in voorkomend geval een 

minimumbedrag. Het Berufsgenossenschaft, waarbij de ondernemingen die in een bepaald 

geografisch gebied tot een bepaalde bedrijfstak behoren zich voor de verzekering tegen 

arbeidsongevallen en beroepsziekten moesten aansluiten, zijn geen onderneming indien een 

dergelijk orgaan werkt in het kader van een stelsel dat het solidariteitsbeginsel ten uitvoer 

legt en dit stelsel onderworpen is aan staatstoezicht.694 

218. In het prejudiciële arrest van AG2R Prévoyance695, oordeelde het Hof dat een stelsel 

van aanvullende vergoeding van zorgkosten een sociaal doel nastreeft, aangezien het een 

verplichte aanvullende sociale bescherming biedt aan alle werknemers binnen een 

economische sector. Hoewel het stelsel geen winstoogmerk heeft en op basis van het 

solidariteitsbeginsel handelt, besliste het Hof dat de verwijzende nationale rechter wel zou 

kunnen besluiten, afhankelijk van de omstandigheden en onderhandelingsmarge, dat het 

gaat om een onderneming die een economische activiteit uitoefent op basis van financiële 

en economische overwegingen, die door de sociale partners is verkozen boven andere 

                                                      
de vrijstellingsrichtlijnen gehouden een onderneming vrij te stellen van de deelnemingsplicht, wanneer zij 
haar werknemers reeds ten minste zes maanden vóór de indiening van het verzoek naar aanleiding 
waarvan de deelneming aan het bedrijfspensioenfonds verplicht is gesteld, had verzekerd van een 
pensioenregeling die hen rechten verleent die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zij bij 
deelneming aan het bedrijfspensioenfonds zouden verwerven. Bovendien kan dit fonds ingevolge artikel 1 
van de richtlijnen een onderneming vrijstelling verlenen wanneer deze haar werknemers een 
pensioenregeling verzekert die hen rechten verleent welke ten minste gelijkwaardig zijn aan die van het 
fonds, mits in geval van uittreding uit het fonds een naar het oordeel van de Verzekeringskamer redelijke 
compensatie wordt geboden voor eventueel uit die uittreding voor het fonds voortvloeiend 
verzekeringstechnisch nadeel. Dit betekent, dat een bedrijfspensioenfonds als waarom het in het 
hoofdgeding gaat, een economische activiteit verricht en daarbij met verzekeringsmaatschappijen 
concurreert.” 

694
  HvJ C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH, 5 maart 2009, Jur. 2009, I-1513, overweging 36, 38, 40, 41 en 45. 

695
  HvJ C-437/09, AG2R Prévoyance, 3 maart 2011, Jur. 2011, I-973. 
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ondernemingen waarmee zij in concurrentie treedt op de markt voor de door haar 

aangeboden voorzieningen.696 

219. Het Hof doet bijgevolg een beroep op verschillende criteria en kijkt zaak per zaak of er 

sprake is van solidariteit. Hoe sterker de aanwezigheid van het solidariteitsprincipe, hoe 

waarschijnlijker het is dat we te maken hebben met een eerder puur “sociale” dan een 

louter economische activiteit. We herhalen echter dat wanneer een entiteit in eerste 

instantie niet-economische activiteiten verricht, maar in tweede instantie wel actief is in 

activiteiten van economische aard, zij met betrekking tot deze laatste activiteiten als 

onderneming kan worden beschouwd.697 

Indien een activiteit niet gekwalificeerd wordt als een basis solidariteitsactiviteit maar wel 

cruciaal is als activiteit in het algemeen belang, kan zij verder ook nog steeds 

gerechtvaardigd worden op basis van artikel 106 lid 2 VWEU en kunnen de 

mededingingsregels alsnog buiten beschouwing blijven (zie verder randnummer 296 e.v.).698 

                                                      
696

  HvJ C-437/09, AG2R Prévoyance, 3 maart 2011, Jur. 2011, I-973, overweging 44 en 65. Zie ook de conclusie 
bij dit arrest: “Voor zover het beheer van een stelsel van aanvullende vergoeding van zorgkosten zoals het 
in het hoofdgeding aan de orde zijnde stelsel moet worden aangemerkt als een economische activiteit, 
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, moeten de artikelen 102 VWEU en 106 VWEU aldus 
worden uitgelegd dat zij niet eraan in de weg staan dat de overheid in omstandigheden als die van het 
hoofdgeding een voorzorgsinstelling het uitsluitende recht toekent om dit stelsel te beheren zonder dat 
de ondernemingen van de betrokken bedrijfstak kunnen worden vrijgesteld van toetreding tot dit stelsel.” 

697
  HvJ C-264/01, AOK, 16 maart 2004, Jur. 2004, I-2493, overweging 45-58. In overweging 57 stelt het Hof 

dat: “Nu de activiteiten van organen zoals ziekenfondsen niet van economische aard zijn, volgt daaruit dat 
deze organen geen ondernemingen zijn in de zin van artikelen 81 en 82 EG. Evenwel valt niet uit te sluiten 
dat ziekenfondsen en de organisaties die hen vertegenwoordigen, naast hun uitsluitend sociale taken in 
het kader van het beheer van het Duitse socialezekerheidsstelsel, ook handelingen verrichten die geen 
sociaal doel hebben, maar van economische aard zijn. In dat geval zouden de beslissingen die zij in dat 
kader nemen, eventueel als besluiten van ondernemingen of ondernemersverenigingen kunnen worden 
aangemerkt.” 

698
  V. HATZOPOULOS, “Killing national health and insurance systems but healing patients? The European 

market for health care services after the judgments of the ECJ in Vanbraekel and Peerbooms,” CMLR 2002, 
nr. 39, 726. Het bestaan van een solidariteitsactiviteit is verbonden aan de uitoefening van een openbare 
overheid en is gebaseerd op een reeks van economische, sociale, maatschappelijke en andere criteria. De 
toepassing van artikel 106 lid 2 VWEU is vooral gebaseerd op een zaak per zaak identificatie van een 
dienst van algemeen belang en op een in hoofdorde economisch onderzoek van zijn levensvatbaarheid. V. 
HATZOPOULOS, “Health law and policy: the impact of the EU,” in G. DE BURCA, EU law and the welfare 
state, Oxford, University Press, 2005, 159. 
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1.4.2.3. Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

220. Op 7 december 2000 werd het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie699 

afgekondigd te Nice.700 Het Handvest brengt rechten samen die voortvloeien uit de 

gemeenschappelijke constitutionele tradities en de internationale verplichtingen van de 

lidstaten.701 Een belangrijke innovatie van het Verdrag van Lissabon is dat het Handvest voor 

de grondrechten, een juridisch bindend EU-document is geworden. De tekst van het 

Handvest werd niet in het EU-verdrag zelf opgenomen, maar kreeg door de verwijzing 

ernaar in artikel 6, lid 1 VEU wel degelijk dezelfde rechtskracht als de Verdragen.702 

                                                      
699

  Zie algemeen: G. DE BURCA, “The drafting of the European Union Charter of Fundamental Rights,” ELR 
2001, 126-138; Q.C. GOLDSMITH, “A charter of rights, freedoms and principles,” CMLR 2001, 1201-1216; T. 
HERVEY en J. KENNER, Economic and social rights under the EU Charter of Fundamental Rights, Hart, 
Portland, 2003, 376 p.; A. PAHLADSINGH en H. VAN ROOSMALEN, “Het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie: één jaar juridisch bindend: rechtspraak in kaart,” NTER 2011, 2, 54-61; H. VAN 
ROOSMALEN en A. PAHLADSINGH, « Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: beweging 
in de rechtspraak, » NTER 2013, 3, 83-92 ; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH, L. VAN HEIJNINGEN, 
« Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: 
Toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’, » SEW 2012, 6, 222-236. 

700
  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 18 december 2000, afl. 364, 1. Volgens de 

Europese Raad was de betekenis van het Handvest op dat ogenblik vooral politiek getint: “There appears 
to be a need, at the present stage of the Union’s development, to establish a Charter of Fundamental 
rights in order to make their overriding importance and relevance more visible to the Union’s citizens.” 
European Council, Conclusions of the presidency on the drawing up of a Charter of Fundamental Rights of 
the EU, 3-4 juni 1999, http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm . Zie ook K. LENAERTS en E. 
DE SMIJTER voor een verdere bespreking: “A bill of rights for the European Union,” CMLR 2001, 273-300, 
waaronder p. 299: “The Charter of fundamental rights of the European Union clearly functions as a 
catalyst of exchange of ideas on the constitutionalization of the founding treaties. European instances as 
well as member state authorities use the Charter to stimulate a process that should result in a 
Constitution for the European Union. The Charter of Fundamental Rights of the EU is an ideal incentive in 
that respect, since it evokes the foundational values which the EU Member States have in common, it is a 
legally enforceable text which underlines the importance of the rule of law in the EU and it is the ultimate 
proof of the focal role that EU citizens have come to play in the European integration process”. 

701
  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 545. Er zijn verschillende 

titels in het Handvest: titel I (waardigheid), II (vrijheden), III (gelijkheid), IV (solidariteit), V (burgerschap), 
VI (rechtspleging). 

702
  Zie artikel 6, lid 1 VEU. Zie ook de volgende leden van dit artikel: “De bepalingen van het Handvest houden 

geenszins een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen. De 
rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest worden uitgelegd overeenkomstig de algemene 
bepalingen van titel VII van het Handvest betreffende de uitlegging en toepassing ervan, waarbij de in het 
Handvest bedoelde toelichtingen, waarin de bronnen van deze bepalingen vermeld zijn, terdege in acht 
genomen worden.”  In 1988 stelde Jacques Delors op de ETUC vergadering in Stockholm een EG Handvest 
van fundamentele sociale rechten voor. Het werd uiteindelijk aanvaard door de Europese Raad te 
Straatsburg in 1989 maar niet als een juridisch bindend document. Pas in 2000 werd een nieuwe Handvest 
van grondrechten aangenomen, opnieuw een niet bindend document. Het Hof van Justitie weigerde 
oorspronkelijk om naar het Handvest te verwijzen om zich niet te moeten inlaten met het delicaat 
politieke debat over de toekomst van de juridische status van het Handvest. B. DE WITTE, “The trajectory 
of fundamental social rights in the EU,” in G. DE BURCA en B. DE WITTE, Social rights in Europe, New York, 
Oxford University Press, 2005, 156-162. Na verloop van tijd veranderde het Hof zijn mening hieromtrent, 
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221. De rol van het Handvest kan groot zijn. Ook voor het Verdrag van Lissabon werd al 

gewezen op het potentieel belang van het Handvest als inspiratiebron voor de interpretatie 

van fundamentele rechten door het Hof van Justitie.703 Verder kan het enerzijds de 

liberaliserende impact van het EU-recht op nationale sociale welvaartsvoorzieningen 

beperken (zie immers de reacties op de arresten Viking en Laval)704 en zou het ook 

verplichtingen aan de EU- instellingen kunnen opleggen om actie te ondernemen. Bepaalde 

rechten zullen immers pas betekenis krijgen indien maatregelen worden genomen om van 

het recht te kunnen genieten.705 Tot slot kan het Handvest een platform zijn voor het 

ontwikkelen van EU-beleidsdoelstellingen.706  

Het Handvest creëert echter geen positieve rechten voor EU-burgers en legt geen 

verplichtingen op aan de lidstaten.707 De bepalingen van het Handvest houden ook geen 

verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.708 Het 

Handvest geldt bij alle acties, ondernomen door EU-instellingen (zij moeten in hun handelen 

                                                      
zie K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 546: “De Unierechter 
verwees uitdrukkelijk naar het Handvest, zelfs voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.” 

703
  Mededeling Commissie, De aard van het Handvest van de Grondrechten van de EU, 11 oktober 2000, 

COM(2000)644 definitief. De analyses van VAN ROOSMALEN en PAHLADSINGH concluderen dat er een 
kwantitatieve beweging is, waarbij er ieder jaar meer zaken komen waarin het Handvest wordt 
ingeroepen, vooral nationaal (hun analyse heeft betrekking op Nederland). Ook is er een kwalitatieve 
beweging met uitspraken die tot gevolg hebben dat Unierechtelijke bepalingen moeten worden aangepast 
dan wel uitgelegd in het licht van het Handvest (zie als voorbeeld HvJ C-360/10, SABAM/Scarlet Extended, 
16 februari 2012, ECLI:EU:C:2012:85). H.J.T.M. VAN ROOSMALEN en A. PAHLADSINGH, “Het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie: beweging in de rechtspraak,” NTER 2013, 3, 91. Zie ook A. 
PAHLADSINGH en H.J.T.M. VAN ROOSMALEN, “Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - 
één jaar juridisch bindend: rechtspraak in kaart,” NTER 2011, 2, 54-61 en M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en 
L.R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 
Unie: Toepassingsgebied en het onderscheid tussen rechten en beginselen,” SEW 2012, 222-236. 

704
   HvJ C-438/05, Viking, 11 december 2007, Jur. 2007,  I-10779 en HvJ C-341/05, Laval, 18 december 2007, 

Jur. 2007,  I-11767. 
705

  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of 
the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare Functions into EU 
Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 80-81. 

706
  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of 

the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare Functions into EU 
Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 84. 

707
  N. FIEDZIUK, “Services of general economic interest and the treaty of Lisbon: opening doors to a whole 

new approach or maintaining the status quo,” ELR 2011, 236. 
708

  Artikel 6, 1, paragraaf 2 VEU. Sociaal beleid blijft hoofdzakelijk de bevoegdheid van de lidstaten. Zie ook 
Verklaring no. 31 betreffende artikel 156 VWEU. 
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rekening houden met het Handvest)709, maar moet alleen door de lidstaten gerespecteerd 

worden wanneer zij EU-recht implementeren.710 

Het Handvest heeft verder geen horizontaal effect maar enkel een verticaal effect (het moet 

gerespecteerd worden door de Europese instellingen en door de lidstaten wanneer zij 

wetgeving opstellen of implementeren).711 

222. Titel IV van het Handvest van de grondrechten van de EU712 is volledig gewijd aan 

solidariteit. In artikel 36 vinden we hier wel een specifieke bepaling terug betreffende de 

toegang tot diensten van algemeen economisch belang:  

“De Europese Unie erkent en eerbiedigt overeenkomstig de Verdragen de toegang 

tot diensten van algemeen economisch belang die in de nationale wetgevingen en 

praktijken is geregeld, teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te 

bevorderen.”713 

1.5. Tussenbesluit  

223. In het mededingingsrecht staat het begrip “onderneming” centraal. Kort samengevat is 

een onderneming elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar 

rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om de vraag of de 

betrokken eenheid een activiteit uitoefent die bestaat uit het aanbieden van goederen en 

diensten op een bepaalde markt en die althans in beginsel door een zelfstandige 

onderneming zou kunnen worden uitgeoefend met het oog op het maken van winst. Er 

                                                      
709

   J.M. VEENBRINK, “Het Handvest en de bescherming van nationale fundamentele rechten: een analyse in 
het licht van het Europees mededingingsrecht,” SEW  2015, 3, 117. 

710
  B. HEPPLE, “Fundamental social rights since the Lisbon treaty,” ELLJ 2011, 2, 152. 

711
  B. HEPPLE, “Fundamental social rights since the Lisbon treaty,” ELLJ 2011, 2, 152 en A. JACOBS, “Labour 

law, social security law and social policy after the entering into force of the treaty of Lisbon,” ELLJ 2011, 
124. Het Verenigd Koninkrijk, Polen en Tsjechië hebben een uitzonderingspositie bedongen via een 
protocol. Volgens dit protocol kan de naleving van het Handvest niet voor de nationale rechters van deze 
lidstaten worden afgedwongen. Een rechtszoekende kan zich in deze lidstaten dus niet beroepen op de 
rechten uit titel IV van het Handvest tenzij nationale wetgeving reeds vergelijkbare dergelijke rechten 
bevat. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 547. 

712
  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 14 december 2007, afl. 303, 1.  

713
  De toegang tot DAB moet gezien worden als een principe en niet als een recht. S. PRECHAL, “Fundamental 

rights and the liberalization of service markets,” in J. VAN DE GRONDEN, The EU and WTO law on services, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, 68-69. Het moet ook in combinatie met artikel 14 VWEU worden 
geïnterpreteerd (zie verder randnummer 296 e.v.), P. PLOSCAR, The principle of solidarity in EU internal 
market law, Proefschrift Universiteit Antwerpen, 2013, 71.  
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wordt gefocust op welke vorm van activiteit wordt uitgevoerd en niet op de kenmerken van 

de actoren die de activiteit verrichten. Er zijn dan ook geen organisatievormen die per 

definitie buiten het bereik van het mededingingsrecht vallen. Dit zou immers betekenen dat 

elke lidstaat door middel van de verlening van een bijzondere status, een 

ondernemingsvorm zou kunnen onttrekken aan de mededingingsregels, wat in strijd zou zijn 

met het beginsel van gelijke behandeling voor alle ondernemingen. Zowel rechtsvorm, 

financieringswijze als (de aard van) oogmerk of doelstelling zijn dus irrelevant. Deze ruime 

definitie van het begrip onderneming betekent concreet dat de mededingingsregels niet 

alleen van toepassing zijn op “traditionele” bedrijven, maar bijvoorbeeld ook op 

(landbouw)coöperaties en (sport)verenigingen. 

De regel geldt echter niet onverkort. Ten eerste zijn activiteiten die voortvloeien uit het 

uitoefenen van de soevereine macht van een staat geen economische activiteiten. Ten 

tweede zijn organen die belast zijn met verplichte, op “solidariteit” gebaseerde sociale 

zekerheidsstelsels ook geen ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht. 

224. Ook non-profitinstellingen kunnen bijgevolg “ondernemingen” zijn. In het verleden 

heeft het Hof van Justitie in het kader van de “sociale sector” vooral op vlak van de sociale 

zekerheid en van de zorgsector uitspraken hieromtrent gedaan, al dan niet in het kader van 

het concept “solidariteit”. Zo werden medische specialisten, tandartsen, ziekenhuizen, 

medische hulporganisaties en bepaalde sociale verzekeraars als onderneming aangemerkt. 

De toenemende vermarkting door de lidstaten zal in de toekomst zeker en vast ook een rol 

spelen en de uitspraken van het Hof van Justitie beïnvloeden. 

225. Het is niet mogelijk om een lijst van activiteiten op te stellen die a priori “economisch” 

of “niet economisch” zijn. Het concept “economische activiteit” evolueert immers en is 

verbonden met de politieke keuzes van iedere lidstaat: zo kan men beslissen om taken die 

traditioneel aanzien worden als een overheidstaak op te dragen aan ondernemingen. Een 

lijst zou dus zorgen voor juridische onzekerheid en zou nooit up-to-date zijn.714 

Wel is het aan te raden dat het Hof duidelijker wordt betreffende de elementen die een 

activiteit economisch maken en indien het gaat om een niet-economische activiteit, uit te 

leggen waarom aan de elementen niet is voldaan. Men moet echter tevens erkennen dat het 

                                                      
714

  Commission Staff Working document, Annexes to the Communication from the commission on Social 
services of general interest in the European Union, Socio-economic and legal overview, 26 april 2006, 
COM(2006)516 final, 15. 
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Hof de zeer moeilijke, zelfs uitdagende taak heeft om een balans te vinden tussen de nood 

om (onbeperkte) vrije mededinging te beschermen, waarbij efficiëntie voorrang heeft715, en 

respect voor de bevoegdheid van de lidstaten. 

226. Wat maatschappelijke ondernemingen betreft kunnen we besluiten dat zij 

ondernemingen zijn en onder de mededingingsregels vallen indien de uitgeoefende 

activiteit(en) als economisch word(t)(en) gekwalificeerd. We analyseren in wat volgt de 

impact van steunmaatregelen op de maatschappelijke onderneming. 

Afdeling 3. Steunmaatregelen 

§1. Situering: de controle op het verbod op staatssteun 

227. Het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) heeft als basisfilosofie onder 

meer het verhogen van het welzijn van de bevolking. De beste manier om dit te bereiken zou 

de mededinging zijn, die slechts om bepaalde redenen (waaronder sociale bescherming en 

solidariteit) kan worden beperkt.716  

Door de vier vrijheden wordt een begin gemaakt met het instellen van de interne markt, 

waardoor vraag en aanbod uit alle lidstaten elkaar kunnen ontmoeten (markttoegang). De 

vier vrijheden garanderen echter niet dat de marktdeelnemers, overal op de interne markt, 

gelijke concurrentiekansen hebben. Pas als deze laatste voorwaarde is vervuld, bestaat er 

één grote ruimte waarin de allocatie van productiefactoren primair geregeld wordt door het 

marktmechanisme.717 

228. Het kan gebeuren dat de staat steun wil verlenen, bijvoorbeeld om doelstellingen van 

het sociaal beleid te promoten. Een onderneming die echter steun van de overheid 

ontvangt, geniet een onbillijk voordeel ten opzichte van haar concurrenten. Daarom wordt 

                                                      
715

  Of mededinging als resultaat. De vraag rijst of de doelstelling van mededinging het promoten van 
efficiëntie is, het realiseren van de uniedoelstelling van marktintegratie of het promoten van bepaalde 
marktvrijheden die gewenst zijn binnen een democratie. Voor meer informatie over de hiërarchie tussen 
de verschillende waarden van mededinging, zie O. ODUDU, “The value of competition,” in O. ODUDU, The 
boundaries of EC competition law: the scope of article 81, Oxford, University Press, 2006, 9-22. 

716
  R. FELTKAMP, “Some reflections on the structure of the state aid rules in the Treaty of Rome,” EC 

Competition policy newsletter, Spring 2003, nr. 1, 29. 
717

    R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, Kluwer, 2003, 354. 
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in het VWEU staatssteun over het algemeen verboden718, tenzij deze wordt 

gerechtvaardigd.719 

229. Artikel 107(lid 1) VWEU bepaalt dat steunmaatregelen van de staten of in welke vorm 

ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn 

met de interne markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten 

ongunstig beïnvloedt.720 Het is immers van belang om een interne markt te creëren waar er 

een “level playing field” is tussen ondernemingen uit alle lidstaten.721 Artikel 107 kijkt niet 

naar de doelstellingen maar naar de effecten van staatsinterventie.722 

Artikel 108 VWEU geeft de Commissie de taak om toezicht uit te oefenen op de naleving van 

dit verbod.723 Dit gebeurt via een aanmeldingssysteem. Lidstaten moeten voorgenomen 

steun aanmelden en zich dan houden aan een “stand-still” verplichting. 724 Er moet bijgevolg 

in dit geval gewacht worden op het oordeel van de Commissie voor de steun wordt 

uitgevoerd.725 

Als een maatregel nieuwe steun is in de zin van artikel 107(lid 1) VWEU moet hij worden 

aangemeld. De Commissie onderwerpt bestaande steunmaatregelen aan een voortdurend 

onderzoek.726  

230. Er zijn echter wel uitzonderingen. Zo bevat artikel 107(lid 2) VWEU drie soorten 

steunmaatregelen die van rechtswege verenigbaar zijn met de interne markt: 

a)  steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat 

deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten 

                                                      
718

    Naarmate de vier vrijheden steeds meer hun werking ontplooien, neemt de bescherming af die de 
nationale markten voorheen genoten door douanerechten en andere handelsbelemmeringen. Dit maakt 
de verleiding groot om de nationale industrie financieel te ondersteunen, teneinde aldus de eigen 
concurrentiepositie te beschermen en te versterken. Ook langs deze weg zou het effect van de vrijheden 
teniet kunnen worden gedaan. Tegen die achtergrond voorzien artikel 107 en 108 VWEU in bepalingen 
over steunmaatregelen. R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, 
Kluwer, 2003, 354-355. 

719
  Europese Commissie, Het mededingingsbeleid in de EU & de Consument, Brussel, 2005, 15. 

720
  Europese Commissie,Vademecum community rules on state aid, Brussel, 15 februari 2007, 2. 

721
  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1338. 

722
  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 

undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 545. 
723

  Europese Commissie,Vademecum community rules on state aid, Brussel, 15 februari 2007, 2. 
724

  Artikel 108, lid 3 VWEU. 
725

  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1338. 
726

  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 256-257. 
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b)  steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of 

andere buitengewone gebeurtenissen 

c)  steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek 

Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voor zover deze 

steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische 

nadelen te compenseren. Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon kan de Raad op voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit 

punt vaststellen. 

Artikel 107 (lid 3) bevat de soorten steunmaatregelen die met de interne markt verenigbaar 

kunnen zijn: 

a)  steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken 

waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan 

werkgelegenheid heerst en van de in artikel 349 bedoelde regio's, rekening 

houdend met hun structurele, economische en sociale situatie 

b)  steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van 

gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de 

economie van een lidstaat op te heffen 

c)  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 gemeenschappelijk belang wordt geschaad 

d)  steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te 

bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het 

handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig worden 

veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad 

e)  andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, op 

voorstel van de Commissie. 

231. Op grond van artikel 109 VWEU heeft de Raad aan de Commissie de bevoegdheid 

verleend om bepaalde categorieën van steun te regelen.  

Zo is er de de-minimisregeling van de Commissie, die stelt dat staatssteun onder een 

bepaald bedrag niet als bedreigend beschouwd wordt voor de interne markt en (dus) 
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toelaatbaar is. Op 18 december 2013 stelde de Commissie een nieuwe de-minimis 

groepsvrijstelling vast.727 De de-minimis drempel bedraagt hierbij 200.000 € over een periode 

van 3 belastingjaren. De desbetreffende driejaarsperiode dient op voortschrijdende 

grondslag te worden beoordeeld zodat bij elke nieuwe verlening van de-minimissteun, het 

totale in het betrokken belastingsjaar en in de twee voorgaande belastingsjaren verleende 

bedrag aan de-minimissteun moet worden bepaald.728 Deze staatssteun moet niet worden 

aangemeld. 

In juli 2014 is ook de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening (AGV) in werking 

getreden.729 Bestaande specifieke groepsvrijstellingsverordeningen werden samengebracht 

in één regelgevingsinstrument.  

Onder bepaalde voorwaarden is regionale steun; steun voor het MKB; steun om het MKB 

toegang tot financiering te geven; steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie; 

opleidingssteun; steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een 

handicap; steun voor milieubescherming en hernieuwbare energie; steun tot herstel van de 

schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen; sociale vervoerssteun ten behoeve van 

bewoners van afgelegen gebieden; steun voor breedbandinfrastructuur; steun voor cultuur 

en instandhouding van het erfgoed; steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele 

recreatieve infrastructuur en tot slot steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen, met de 

interne markt verenigbaar (namelijk met artikel 107, lid 3 VWEU) en niet aan de 

aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het VWEU onderworpen.  

Belangrijk is dat een stimulerend effect vereist is: het mag niet gaan om activiteiten waartoe 

de begunstigde onderneming reeds onder marktvoorwaarden in ieder geval zou overgaan 

(het moet met andere woorden gaan om marktfaling).730 

                                                      
727

  Verordening nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het VWEU op de-minimissteun, Pb.L. 24 december 2013, afl. 352, 1. 

728
  Randnummer 10 Verordening nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het VWEU op de-minimissteun, Pb.L. 24 december 2013, afl. 
352, 2. 

729
    Verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, 
Pb.L.  26 juni 2014, afl. 187, 1. De oude AGV, Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 
2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, Pb.L. 9 augustus 2008, afl. 214, 1, gold tot eind 
2013 en werd vervolgens met een half jaar verlengd. 
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Het is ook van belang erop te wijzen dat de krachtens deze verordening vrijgestelde steun 

niet gecumuleerd mag worden met enige andere steun die krachtens de AGV is vrijgesteld; 

noch met de-minimissteun die aan de voorwaarden van de de-minimisverordening voldoet 

of met andere EU financiering met betrekking tot dezelfde in aanmerking komende kosten, 

indien een dergelijke cumulering ertoe zou leiden dat daarmee de hoogste steunintensiteit 

of het hoogste steunbedrag dat krachtens deze verordening voor die steun geldt, zou 

worden overschreden. 

Tenslotte is er ook de specifieke staatssteunregeling met betrekking tot “DAEB” ofwel 

diensten van algemeen economisch belang. Wij zullen dit in de volgende afdeling(en) verder 

bespreken. 

§2. Begrip steun 

2.1. Een breed begrip 

232. In het Verdrag is er geen definitie opgenomen van het begrip “steun” maar de 

jurisprudentie heeft verduidelijkt dat dit breed moet worden opgevat.731 

Het Hof van Justitie heeft gesteld dat men onder “steunmaatregelen” voordelen moet 

begrijpen die rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen worden bekostigd.732 Zo kan het 

gaan om directe subsidies, rentevrije leningen en kapitaalinjecties maar ook om de 

kwijtschelding van bijdragen, de toekenning van contracten, korting op sociale premies, 

staatsgaranties en fiscale voorkeursbehandelingen.733 

                                                      
730

  Overweging 18 Verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt ver-
enigbaar worden verklaard, Pb.L. 26 juni 2014, afl. 187, 1. 

731
  Zie de steenkolenmijnen zaak van 1961 HvJ 30/59, Steenkolenmijnen/Hoge Autoriteit, 23 februari 1961, 

Jur. 1961, 3. 
732

  Overweging 19 HvJ C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun, 17 maart 1993, Jur. 1993, I-887: “Zoals het Hof 
besliste in zijn arrest van 24 januari 1978 (zaak 82/77, Van Tiggele, Jur. 1978, 25, r.o. 24 en 25), zijn enkel 
voordelen die rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen worden bekostigd, te beschouwen als 
steunmaatregelen in de zin van artikel 92, lid 1, van het Verdrag. Reeds uit de tekst van deze bepaling en 
uit de procedureregels van artikel 93 van het Verdrag blijkt immers, dat de uit andere dan staatsmiddelen 
bekostigde voordelen niet binnen het toepassingsgebied van bedoelde bepaling vallen. Het onderscheid 
tussen steunmaatregelen van de staten en met staatsmiddelen bekostigde steunmaatregelen is bedoeld 
om niet slechts de rechtstreeks door de staat bekostigde steun onder het begrip steunmaatregel te 
brengen, maar ook die welke wordt toegekend door publiek- of privaatrechtelijke lichamen die door de 
staat zijn aangewezen of ingesteld.” 

733
  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1341. 
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233. Om van staatssteun te kunnen spreken moet er voldaan zijn aan vijf cumulatieve 

voorwaarden.  

Ten eerste moet de steun bekostigd zijn door de staat of uit staatsmiddelen waarbij de staat 

niet optreedt als een normale marktinvesteerder. Ten tweede moet er sprake zijn van een 

voordeel. Ten derde moet er sprake zijn van selectiviteit. Vervolgens moet de handel tussen 

lidstaten beïnvloed worden. Ten slotte moet de concurrentie erdoor worden vervalst.734 

2.2. Het sociaal karakter van steun? 

234. Het Hof van Justitie heeft ook in de rechtspraak verduidelijkt dat men steun moet 

definiëren in verhouding tot de effecten.735 De doelstelling van een maatregel, zelfs als deze 

“sociaal” van aard is, is bijgevolg niet relevant bij de al dan niet classificatie ervan als 

staatssteun, maar wel haar uitwerking op het EU handelsverkeer.  

De grondslag hiervan is terug te vinden in de zaak Italië/Commissie waar Italië 

argumenteerde dat de vermindering in sociale lasten geen staatssteun was binnen de 

context van artikel 87 EG Verdrag (nu artikel 107 VWEU), omdat het een maatregel was van 

binnenlandse fiscaliteit, wat voorbehouden is aan de soevereiniteit van de lidstaten. Het Hof 

verwierp echter deze visie:  

“Overwegende dat artikel 92 ten doel heeft te voorkomen dat het handelsverkeer 

tussen de Lidstaten ongunstig wordt beïnvloed door tegemoetkomingen van 

overheidswege die — in verschillende vormen — de mededinging door begunstiging 

van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te 

vervalsen; dat aldus artikel 92 geen onderscheid maakt naar de oorzaken of 

doeleinden der bedoelde maatregelen, doch ziet naar hun gevolgen; dat derhalve noch 

het eventuele fiscale karakter noch het eventuele sociale doel van de betwiste 

maatregel voldoende is om deze buiten het bereik van artikel 92 te brengen”.736 

                                                      
734

  Europese Commissie,Vademecum community rules on state aid, Brussel, 15 februari 2007, 3-4. 
735

  Zo ook, A. BIONDI en L. RUBINI, “EC state aid law and its impact on national social policies,” in E. 
SPAVENTA en M. DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 81. 

736
  Artikel 92 EEG verdrag werd artikel 87 EG verdrag en is nu artikel 107 VWEU. HvJ 173/73, Italië/ 

Commissie, 2 juli 1974, Jur. 1974, 709, overweging 13. Italië stelde dat een bepaling, die textiel-
ondernemingen voor een tijdvak van drie jaar een reductie van 15-10 % op de voor de gezinstoeslagen 
verschuldigde bijdragen verleende, nodig was omdat de sociale verzekeringslasten de Italiaanse 
textielindustrie ongerechtvaardigd benadeelden, door geen rekening te houden met bijzondere 
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Het Hof heeft erna meermaals beslist dat het sociaal karakter van een maatregel niet 

voldoende is om deze uit te zonderen van de classificatie als staatssteun onder artikel 107 

VWEU.737 

235. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie kan een maatregel met een sociaal doel 

de toepassing van artikel 107 VWEU dus niet verhinderen. Er kan enkel een onttrekking zijn 

van bepaalde sectoren aan de mededingingsregels wanneer het Verdrag in een 

uitdrukkelijke uitzondering heeft voorzien.738 Het feit dat de mededinging in sommige 

bedrijfstakken specifieke kenmerken vertoont, betekent bijgevolg niet dat sectoren zoals de 

sociale sector niet onder de algemene mededingingsregels zouden vallen.739 

Wel heeft het Hof bepaalde uitzonderingen voorzien, namelijk de uitzondering van 

solidariteit (zie hoger randnummer 207). Ook heeft het Hof in het kader van collectieve 

arbeidsovereenkomsten in het van der Woude arrest740, besloten dat bijvoorbeeld CAO’s 

buiten de toepassingssfeer van artikel 101 VWEU vallen ondanks hun eventuele restrictieve 

gevolgen voor de mededinging. Dergelijke overeenkomst draagt immers bij tot de 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. 

236. Het doel van een maatregel kan echter wel in rekening worden genomen onder 

bepaalde omstandigheden, met name om te bepalen of een maatregel algemeen of selectief 

                                                      
omstandigheden van de industrie, namelijk het grote percentage vrouwelijke werknemers. Zie Conclusie 
Adv.Gen. WARNER, 15 mei 1974 bij HvJ 173/73, Italië/Commissie, Jur. 1974, 727. 

737
  Zie bijvoorbeeld de zaken Kimberly Clark –tegemoetkomingen van de staat in de kosten verbonden aan 

ontslagen en een uit een herstructurering voortvloeiende omschakeling (HvJ C-241/94, Frankrijk/ 
Commissie, 26 september 1996, Jur. 1996, I-4551, overweging 21), Maribel bis/ter-vermindering van de 
socialezekerheidsbijdragen in bepaalde sectoren (HvJ C-75/97, België/Commissie, 17 juni 1999, Jur. 1999, 
I-3671, overweging 23), Frankrijk/Commissie - Verlaging van sociale lasten als tegenprestatie voor kosten 
die voor ondernemingen voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten inzake 
arbeidstijdherschikking en -verkorting  (HvJ C-251/97, Frankrijk /Commissie, 5 oktober 1999, Jur. 1999, I-
6639, overweging 23), DMT – uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen (HvJ C-256/97, DMT, 29 
juni 1999, Jur. 1999, I-3913, overweging 19 en 22), Cockerill Sambre – door de staat gefinancierde 
betalingen aan werknemers ter compensatie van de loonsverlagingen als gevolg van de bij een CAO 
overeengekomen verkorting van de wekelijkse arbeidsduur (HvJ C-5/01, België/Commissie, 12 december 
2002, Jur. 2002, I-11991, overweging 46-48). 

738
  Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 28 januari 1999 bij HvJ C-67/96, C-115/97, C-117/97 en C-219/97, Albany, 

Brentjens en Drijvende bokken, Jur. 1999, I-5754, punt 123. 
739

  A.M. VAN DEN BOSSCHE, ”CAO’s en mededingingsrecht,” in P. HUMBLET en M. RIGAUX, Actuele 
problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 685. 

740
  Zie onder andere HvJ C-222/98, van der Woude, 21 september 2000, Jur. 2000, I-7111 en zie ook voor een 

uitgebreide analyse A.M. VAN DEN BOSSCHE, “CAO’s en mededingingsrecht,” in P. HUMBLET en M. 
RIGAUX, Actuele problemen van het arbeidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 688. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
229 

is.741 Er zijn ook voorbeelden in de rechtspraak waarbij het Hof rekening houdt met de 

doelstelling van de maatregel wanneer het ging om arbeidsrechtelijke voorschriften.742 Deze 

evolutie heeft voor- en tegenstanders, maar wellicht is het voorstel om artikel 107, lid 3 

VWEU te gebruiken effectief interessanter dan het verder inperken van de omvang van 

artikel 107, lid 1 VWEU.743 

Een duidelijk sociaal of cultureel karakter van een maatregel kan wel van belang zijn bij de 

beoordeling van de Commissie en kan de kans op goedkeuring van de steun vergroten.744 

237. De Commissie heeft verder de bevoegdheid om een ex ante en ex post controle uit te 

oefenen over staatssteun toegekend aan de lidstaten.745 

2.3. Vijf cumulatieve voorwaarden 

2.3.1. Bekostigd door de staat of uit staatsmiddelen  

2.3.1.1. Overdracht van staatsmiddelen 

238. Er is alleen maar sprake van staatssteun als deze een effect heeft op de schatkist van 

de overheid. Een effect kan zowel een uitgave als een verminderde inkomst zijn.746 Deze 

                                                      
741

  A. BIONDI en L. RUBINI, “EC state aid law and its impact on national social policies,” in E. SPAVENTA en M. 
DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 85. 

742
  Zie bijvoorbeeld zaken Sloman Neptun (gevoegde zaken HvJ C-72/91 en C-73/91, 17 maart 1993, Jur. 1993, 

I-887, 87), Kirshammer-Hack (HvJ C-189/91, 30 november 1993, Jur. 1993, I-6185, overweging 17) en 
Viscido (HvJ C-52/97, C-53/97 en C-54/97, 7 mei 1998, Jur. 1998, I-2629, overweging 13-15). 

743
  A. BIONDI en L. RUBINI, “EC state aid law and its impact on national social policies,” in E. SPAVENTA en M. 

DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 85. Zie ook het vergelijkbaar mechanisme tussen 
artikel 101 VWEU en artikel 106, lid 2 VWEU (zie verder). 

744
  Ger.T-14/96, BAI, 28 januari 1999, Jur. 1999, II-139, overweging 81: “Bovendien moet eraan worden 

herinnerd, dat de eventueel door de Spaanse autoriteiten nagestreefde culturele en sociale doelstellingen 
van geen belang zijn voor de kwalificatie van de overeenkomst van 1995, gelet op artikel 92, lid 1, van het 
Verdrag. Immers, volgens vaste rechtspraak maakt artikel 92, lid 1, geen onderscheid tussen de oorzaken 
of doeleinden van overheidsmaatregelen, doch definieert het deze met inachtneming van hun gevolgen. 
De Commissie houdt wel rekening met deze doelstellingen wanneer zij zich in de uitoefening van de haar 
bij artikel 93 van het Verdrag verleende bevoegdheid om steunmaatregelen permanent te onderzoeken, 
uitspreekt over de verenigbaarheid van een reeds als staatssteun aangemerkte maatregel met de 
gemeenschappelijke markt en nagaat of één van de bij artikel 92, leden 2 en 3, vastgestelde 
uitzonderingen op die maatregel kan worden toegepast (zie in die zin beschikking Gerecht van 18 februari 
1998, Comité d'entreprise de la Société française de production e.a./Commissie, T-189/97, Jur. II-335, punt 
40).” 

745
  Dit vloeit voort uit artikel 108 VWEU. Zie verder M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, 

state aid and public procurement: public undertakings entrusted with the operation of service of general 
economic interest,” ECLR 2009, 11,  548. 

746
  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1341. 
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kunnen verschillende vormen aannemen747. Zo kan het gaan om steun betaald uit de 

staatsbegroting of uit de begroting van de decentrale overheden: subsidies, garanties, 

voordelen in natura,… Maar ook het niet innen van belastingen, sociale bijdragen, 

vorderingen of een belastingvrijstelling is staatssteun aangezien dit leidt tot een daling van 

de overheidsmiddelen. 748  

         

2.3.1.2. Staat 

239. Het begrip ‘staat’ wordt ruim gedefinieerd. Het kan zowel gaan om de federale 

overheid als de regionale en lokale overheden749 of om private en publieke entiteiten die 

een opdracht kregen toegewezen of opgericht zijn door de staat.750 Het feit dat de 

onderneming publiek is, is echter niet voldoende om te besluiten tot toerekenbaarheid aan 

de staat; er moet rekening worden gehouden met bepaalde indicatoren.751 Er wordt 

bekeken of de overheid een dominerende invloed heeft: kon de entiteit de beslissing nemen 

zonder rekening te houden met de vereisten van de openbare overheid of moest de entiteit 

rekening houden met richtlijnen van de overheid?752 Er bestaat wel een vermoeden dat er 

sprake is van een dominerende invloed als de overheid bijvoorbeeld over de meerderheid 

van de aandelen beschikt, de helft van de leden van de raad van bestuur kan benoemen, 

enzovoorts. Maar zelfs indien zij een minderheidsaandeelhouder is met specifieke 

voorrechten, bijvoorbeeld omdat zij een vetorecht heeft, kan er ook sprake zijn van een 

dominerende invloed. 753 

                                                      
747

  Zie voor een EU overzicht van de steun verdeling voor 2014 de staatssteun scoreboard op 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html . 

748
  K. DE CORTE, Staatssteun: Praktische handleiding inzake de toepassing van de Europese 

staatssteunregelgeving, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch 
Ondersteuningsbeleid, Brussel, 1 december 2005, 8 . 

749
  Zie bijvoorbeeld Ger. T-358/94 Air France/Commissie, 12 december 1996, Jur. 1996, II-2109, overweging 

56 en 59 en HvJ 248/84, Duitsland/Commissie, 14 oktober 1987, Jur. 1987, 4013, overweging 17. 
750

  HvJ C-482/99, Franse Republiek/Commissie – Stardust Marine, 16 mei 2002, Jur. 2002, I-4397. 
751

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 546. 

752
  M. EBNER en E. GAMBARO, “The notion of state aid,” in A. SANTA MARIA, Competition & state aid: An 

Analysis of the EC practice, International competition law series, The Hague, Kluwer law international, 
2007, 17-18. 

753
  K. DE CORTE, Staatssteun: Praktische handleiding inzake de toepassing van de Europese 

staatssteunregelgeving, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch 
Ondersteuningsbeleid, Brussel, 1 december 2005, 7. Zie ook de transparantierichtlijn, Richtlijn nr. 
2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële 
betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde 
ondernemingen, Pb.L. 17 november 2006, afl. 318, 17. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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Alleen die voordelen die rechtstreeks of indirect door staatsmiddelen zijn bekostigd kunnen 

worden beschouwd als staatssteun. Als geen overdracht van staatsmiddelen heeft 

plaatsgevonden, is er van steun geen sprake.754 Wanneer de overheid als aandeelhouder, 

schuldeiser of contractant optreedt ten aanzien van een onderneming, vormt de 

overheidsinterventie enkel een steunmaatregel wanneer zij niet in gelijkaardige 

omstandigheden door een particuliere aandeelhouder, schuldeiser of contractant zou zijn 

gedaan (de voorwaarde van het niet optreden als een ‘particuliere marktinvesteerder’, 

waarover ook verder meer).755  

Maatregelen die door de sector zelf gedragen worden en waarvan men niet kan stellen dat 

er sprake is van financiering van de overheid, vallen bijgevolg buiten het verbod van artikel 

107 VWEU. Zo vormde een regeling van een lidstaat, waarbij particuliere 

elektriciteitsbedrijven werden verplicht om in hun distributiegebied uit hernieuwbare 

energiebronnen geproduceerde elektriciteit af te nemen tegen minimumprijzen, geen 

steunmaatregel. Deze minimumprijzen waren hoger dan de werkelijke economische waarde 

van dit soort elektriciteit en de financiële last werd verdeeld tussen deze 

elektriciteitsbedrijven en de toeleverende particuliere netexploitanten. Verordeningen die 

een publiekrechtelijk bedrijfslichaam hebben vastgesteld om een ten behoeve van zijn leden 

georganiseerde en door hen vastgestelde reclamecampagne te financieren door middel van 

bij die leden geïnde middelen die verplicht worden aangewend voor de financiering van die 

campagne, maken geen integrerend deel uit van een steunmaatregel en moeten niet vooraf 

bij de Commissie worden aangemeld. Het ging immers om financiering met middelen 

waarover het bedrijfslichaam op geen enkel moment vrijelijk had kunnen beschikken.756 

2.3.2. Voordeel 

240. Bij het verkrijgen van een voordeel gaat het erom of een onderneming van de overheid 

een economisch voordeel ontvangt dat zij niet onder normale marktomstandigheden had 

kunnen verkrijgen.757 Het gaat om een situatie waarin de staat eenzijdig (om niet) een 

voordeel verstrekt. Als de begunstigde onderneming geen directe tegenprestatie hoeft te 

                                                      
754

  X., Dossier staatssteun, www.europadecentraal.nl . 
755

  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2008, 187. 
756

  Zie HvJ C-379-98, PreussenElektra AG, 13 maart 2001, Jur. 2001, I-2099 en  HvJ C-345/02, Pearle BV, 15 juli 
2004, Jur. 2004, I-7139. 

757
   HvJ C-39/94, Syndicat français de l’Express international e.a./La Poste e.a., 11 juli 1996, Jur. 1996, I-3547, 

overweging 60; HvJ C-342/96, Spanje/Commissie, 29 april 1999, Jur. 1999, I-2459, overweging 41. 

http://www.europadecentraal.nl/
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verlenen, die opweegt tegen de prestatie van de overheid, kan er sprake zijn van een 

dergelijk voordeel. Een staatsmaatregel bijvoorbeeld, waarbij een overheid zich ertoe 

verbindt om in de vorm van een overeenkomst tot aankoop van vouchers gedurende 

meerdere jaren bij een bepaalde onderneming reizen te kopen, kan niet enkel doordat 

partijen zich wederzijds tot prestaties verbinden bij voorbaat van het begrip staatssteun zijn 

uitgesloten. 758  

Indien de steun werd verleend aan marktconforme voorwaarden, is er geen sprake van 

staatssteun. Om te weten of iets marktconform is gebeurd, wordt het handelen van de 

overheid vergeleken met het gedrag van een “particuliere investeerder” in dezelfde 

omstandigheden.759 Zo is het verlenen van een overheidsgarantie meestal een vorm van 

staatssteun omdat deze de kredietnemer in staat stelt een lening te verkrijgen tegen betere 

financiële voorwaarden dan hij normaal op de financiële markt zou kunnen krijgen.760 Indien 

een particuliere investeerder op dezelfde manier had gereageerd en dezelfde beslissing had 

genomen, is er bijgevolg geen sprake van staatssteun.761 

                                                      
758

 Wanneer de bedoelde overeenkomst gevolgen heeft voor de mededinging en het handelsverkeer tussen 
lidstaten, omdat de vouchers enkel gedurende het laagseizoen kunnen worden gebruikt en de extra 
diensten van de onderneming voor haar in beginsel niet veel extra kosten meebrengen, en wanneer niet 
blijkt dat de totale hoeveelheid aangeschafte vouchers is vastgesteld op basis van de daadwerkelijke 
behoefte van de betrokken overheid, valt die overeenkomst onder de werkingssfeer van (oud) artikel 92, 
lid 1. Ger. EG T-14/96, BAI, 28 januari 1999, Jur. 1999, II-139. Zie in dit verband HvJ 61/79, Denkavit, 27 
maart 1983, Jur. 1983, 1205, overweging 31: “Deze bepaling heeft betrekking op besluiten van de 
lidstaten, waardoor deze met het oog op de verwezenlijking van eigen economische en sociale 
doeleinden, eenzijdig en autonoom geldmiddelen ter beschikking van ondernemingen of andere 
rechtssubjecten stellen of hun voordelen verschaffen om de verwezenlijking van de nagestreefde 
economische of sociale doelstellingen te bevorderen. Zij is niet van toepassing op een verplichting tot 
restitutie van bedragen, die haar oorzaak vindt in de omstandigheid dat die bedragen door degene die ze 
heeft betaald, niet waren verschuldigd. Hieruit volgt dat een nationaal belastingstelsel, waaronder een 
belastingplichtige kan opkomen tegen een belasting of terugbetaling ervan kan vorderen, geen 
steunmaatregel in de zin van (oud) artikel 92 EEG-Verdrag bevat. Of het al dan niet mogelijk is een 
belasting op die grond terug te vorderen, hangt immers af van de bijzonderheden van de nationale 
wettelijke regelingen betreffende de actie uit onverschuldigde betaling, met name op fiscaal gebied.” 

759
   Het bestaan van een voordeel wordt niet uitgesloten door het enkele feit dat concurrerende 

ondernemingen in andere lidstaten in een gunstigere positie verkeren, omdat het begrip voordeel is 
gebaseerd op een analyse van de financiële positie van een onderneming binnen haar eigen juridische en 
feitelijke context, met en zonder de specifieke maatregel. Ger. T-55/99, Confederacion Espanola de 
Transporte de Mercancias (CETM)/Commissie, 29 september 2000, Jur. 2000, II-3207, overweging 85. 

760
  K. DE CORTE, Staatssteun: Praktische handleiding inzake de toepassing van de Europese 

staatssteunregelgeving, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch 
Ondersteuningsbeleid, Brussel, 1 december 2005, 11. 

761
   In de rechtsleer is er hier wel kritiek op gekomen. Waarom moet er immers zoveel nadruk liggen op het 

gedrag van de staat als particuliere marktdeelnemer en zou de positie van de ontvangende onderneming 
niet leidend moeten zijn? De kritiek is of dé particuliere marktdeelnemer wel bestaat (waarbij de vraag 
gesteld wordt op basis van welke criteria wordt vergeleken: op basis van maximale winst in geval van 
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241. Er zijn situaties waar er geen gelijkaardige omstandigheden of vergelijkbare 

marktcondities zijn: denk maar aan ondernemingen die deel uitmaken van een monopolie. 

In die omstandigheden moet men kijken naar de objectieve en verifieerbare elementen die 

beschikbaar zijn. Actie van de overheid moet steeds gerechtvaardigd worden op basis van 

objectieve, commerciële criteria.762 

Een open, niet discriminerende en onvoorwaardelijke aanbestedingsprocedure is misschien 

het beste middel en volwaardig alternatief om ervoor te zorgen dat openbare financiering 

gebeurt tegen de marktprijs voor de uitvoering van het project. Daarmee kan immers de 

kans op een niet-marktconform voordeel aan een onderneming worden verkleind (wat niet 

wil zeggen dat een aanbesteding automatisch gelijk te stellen is aan geen steun).763 We 

zullen hier later dieper op ingaan (zie randnummer 396 e.v.). 

242. Nationale rechtbanken zijn net als de Commissie bevoegd om te bepalen of een 

voordeel toegekend aan ondernemingen staatssteun is onder artikel 107, lid 1 VWEU en om 

alle maatregelen te nemen om de effecten teniet te doen.764 

2.3.3. Selectiviteit 

243. Van staatssteun is er slechts sprake, indien er zich selectiviteit voordoet. Het gaat 

hierbij om het opleggen door lidstaten van voorwaarden of hindernissen die bepaalde 

ondernemingen verhinderen voordeel te halen uit een maatregel.765 Om te kunnen bepalen 

                                                      
investeringen, de laagste prijs in geval van inkoop of de hoogste prijs in geval van verkoop, of wordt er ook 
rekening gehouden met elementen zoals duurzaamheid, milieubescherming, sociale aspecten, kwaliteit, 
continuïteit van de service?) en wil verder aankaarten of het beginsel wel het juiste perspectief heeft. Zie 
N. SAANEN, “Het beginsel van de particuliere marktdeelnemer: tijd voor herbezinning?” SEW 2014, 9, 372-
382. Zie ook M. PARISH, “On the private investor principle,” ELR 2003, 70-89; P. NICOLAIDES en I.E. RUSU, 
“Private investor principle: What benchmark and whose money?” ESTAL 2011, 237-248; P. NICOLAIDES, 
“State aid, advantage and competitive selection: What is a normal market transaction?” ESTAL 2010, 65-
78. 

762
  P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, P. BUYSKES, State aid policy in the EC, A guide for practitioners, 

International  competition law series, Den Haag, Kluwer law international, 2005, 20. 
763

   Beschikking van de Commissie nr. N 464/99, Pilot Transferium Sittard, overweging 34. 
764

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11,  548. 
Zie hiervoor ook Mededeling Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale 
rechterlijke instanties, Pb.C. 9 april 2009, afl. 85, 1. 

765
    K. VAN DE CASTEELE en M. HOCINE, “Chapter 3: Favouring certain undertakings or the production of 

certain goods,” in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU competition law, Volume IV, State aid, 
Book 1, Claeys & Casteels, 2008, 257. 
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of een maatregel selectief is, moet een vergelijking worden gemaakt met andere 

ondernemingen geplaatst in dezelfde wettelijke en feitelijke situatie.766  

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten selectiviteit, namelijk materiële 

en regionale.767  

2.3.3.1. Materiële selectiviteit 

A. Begrip 

244. Materiële selectiviteit bestaat ten eerste uit het begunstigen van een bepaalde 

onderneming of groep van ondernemingen ten opzichte van anderen, ofwel het begunstigen 

van de productie van bepaalde goederen.768 Dit is het geval zodra alleen ondernemingen met 

bepaalde kenmerken van een maatregel kunnen profiteren zoals ondernemingen in een 

bepaalde streek en met een bepaalde omvang.769  

Een maatregel voor één bepaalde sector is zeker selectief. Zo was de verhoogde 

vermindering van de socialezekerheidsbijdragen door de Belgische overheid toegekend in 

het kader van de Maribel bis/ter regeling verboden staatssteun. Enkel ondernemingen uit 

bepaalde sectoren van de verwerkende nijverheid kwamen immers voor die verhoogde 

verminderingen in aanmerking.770 Het Hof vond dat de regelingen niet gerechtvaardigd 

konden worden binnen de logica van het Belgisch algemeen systeem van sociale 

bescherming en de onderliggende doelstellingen van tewerkstellingsbeleid, maar als 

rechtstreeks effect hadden het toekennen van een economisch voordeel aan de 

                                                      
766

    HvJ C-143/99, Adria Wien Pipeline GmbH, 8 november 2001, Jur. 2001, I-8365, punt 41 en K. VAN DE 
CASTEELE en M. HOCINE, “Chapter 3: Favouring certain undertakings or the production of certain goods,” 
in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU competition law, Volume IV, State aid, Book 1, Claeys & 
Casteels, 2008, 252. Zie voor een toepassing op belastingsmaatregelen: M. SANCHEZ RYDELSKI, 
“Distinction between state aid and general tax measures,” EC Tax review, 2010, 4, 149-155. 

767
  B. KURCZ en D. VALLINDAS, « Can general measures be…selective ? Some thoughts on the interpretation 

of a state aid definition,” CMLR 2008, 161. 
768

  M. EBNER en E. GAMBARO, « The notion of state aid, » in A. SANTA MARIA, Competition and state aid: An 
analysis of the EC practice, International competition law series, Den Haag, Kluwer law international, 2007, 
27. 

769
  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1342. Zie bijvoorbeeld overwegingen 118-120 van 

HvJ C-501/00, Spanje/Commissie, 15 juli 2004, Jur. 2004, I-6717. Spanje stelde dat een bij wet ingevoerde 
belastingverlaging gold voor elke onderneming volgens objectieve criteria. Het Hof oordeelde dat de 
verlaging echter ten goede kwam aan één categorie onderneming, namelijk ondernemingen die 
exporteren en bepaalde investeringen doen waarvoor de bestreden maatregelen gelden. 

770
  Zie randnummers 29-39 van zaak HvJ C-75/97, België/Commissie, 17 juni 1999, Jur. 1999, I-3671. 
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desbetreffende ondernemingen aangezien zij op die manier deels ontlast werden van de 

sociale kosten die zij normaal gezien hadden moeten dragen.771 

245.  Algemene maatregelen zijn normaal gezien geen staatssteun mits zij geldig zijn voor 

alle ondernemingen en hun onderlinge verhouding en concurrentiepositie dus onaangetast 

blijft. Voorbeelden van algemene maatregelen zijn een algemene verlaging van de 

vennootschapsbelasting, steun ter aanpassing van het onderwijsstelsel en algemene 

maatregelen ter verbetering van de algemene arbeidswetgeving.772 

Algemene maatregelen worden echter niet automatisch uitgesloten van staatssteun. Een 

nationale maatregel kan immers ook selectief worden bevonden indien de autoriteiten 

hieromtrent een zekere discretionaire macht hebben. Dit is het geval wanneer het feit dat 

bepaalde criteria zijn vervuld, niet automatisch recht geeft op de maatregel.773 Zo kan de 

overheid bijvoorbeeld de vrijheid hebben om de ontvangers van steun vast te stellen of de 

voorwaarden van de maatregel te bepalen.774  

Zo werd een Finse maatregel, die de werkgelegenheid wilde aanmoedigen door het 

subsidiëren van nieuwe banen, strijdig bevonden met de interne markt omdat de overheid 

de discretionaire macht had om te bepalen of men aan de voorwaarden voldeed en 

bijgevolg of zij subsidies zou toekennen.775 Indien de rol van de overheid beperkt is tot het 

verifiëren van objectieve voorwaarden, is er echter geen sprake van discretionaire macht.776  

                                                      
771

  HvJ C-75/97, België/Commissie, 17 juni 1999, Jur. 1999, I-3671, overweging 38. 
772

  K. DE CORTE, Staatssteun: Praktische handleiding inzake de toepassing van de Europese 
staatssteunregelgeving, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch 
Ondersteuningsbeleid, Brussel, 1 december 2005, 10. 

773
    Zie HvJ C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), 29 juni 1999, Jur. 1999, I-3913  en 

HvJ C-6/12, P Oy, 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:525, overweging 27: “Indien de bevoegde autoriteiten 
daarentegen beschikken over een ruime beoordelingsbevoegdheid om de begunstigden te kiezen en de 
voorwaarden te bepalen waaronder de maatregel wordt toegekend op basis van criteria die vreemd zijn 
aan het belastingstelsel, zoals het behoud van de werkgelegenheid, moet de uitoefening van die 
bevoegdheid worden beschouwd als begunstiging van “bepaalde ondernemingen of bepaalde producties” 
ten opzichte van andere, die zich, gelet op de nagestreefde doelstelling, in een feitelijk en juridisch 
vergelijkbare situatie bevinden (zie in die zin arrest Commissie en Spanje/Government of Gibraltar en 
Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald, punt 75).” 

774
  Europese Commissie,Vademecum community rules on state aid, Brussel, 15 februari 2007, 3 en M. EBNER 

en E. GAMBARO, « The notion of state aid, » in A. SANTA MARIA, Competition and state aid: An analysis of 
the EC practice, International competition law series, Den Haag, Kluwer law international, 2007, 28. 

775
  P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, P. BUYSKES, State aid policy in the EC, A guide for practitioners, 

International competition law series, The Hague, Kluwer law international, 2005, 25. 
776

   K. VAN DE CASTEELE en M. HOCINE, “Chapter 3: Favouring certain undertakings or the production of 
certain goods,” in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU competition law, Volume IV, State aid, 
Book 1, Claeys & Casteels, 2008, 257. Een concrete toetsing vinden we terug in Besluit Commissie 
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246. De bepaling van (materiële) selectiviteit blijft een lastige zaak. Ten eerste omdat men 

zich kan afvragen of er wel zoiets bestaat als een puur algemene maatregel, aangezien men 

vaak maatregelen toch nog op één of andere manier selectief kan interpreteren777 en 

vervolgens ook omdat het begrip niet helemaal op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd 

door het Hof van Justitie en door de Europese Commissie.778 Ook worden er in de rechtsleer 

vragen gesteld bij de ruime toepassing van dit materiële selectiviteitscriterium, waarbij de 

manoeuvreerruimte van de lidstaten op deze manier (zeer) beperkt kan worden.779 

                                                      
betreffende steunmaatregel N 594/07 (Duitsland), Financial support in order to encourage employment 
according to article 16(a) Second German Social Security Code, 18 maart 2008. Bij de toetsing van de 
concrete tewerkstellingsmaatregel, besliste de Commissie dat er geen sprake was van selectiviteit en dus 
ook niet van discretionaire beslissingsmacht van de overheid (punt 20-24): “The instructions (Arbeitshilfe) 
to the implementing authorities intend to eliminate any discretionary element by providing the following: 
The term "employer" has to be understood in a comprehensive way. The legal form and structure, the 
purpose and the line of business are irrelevant. In order to comply with competition rules, the measure 
must not concentrate on only some employers but must comprise the whole variety and the full spectrum 
of the labour market. The Federal ministry for employment and social issues and the implementing 
authorities will broadly advertise the measure among the employers in order to ensure utmost 
transparency as to the kind and extent of the possible payments under the measure and in order to 
arouse the awareness and the interest of a large variety of employers from different fields. All employers 
are invited to approach the implementing authorities and to indicate their interest to employ a person in 
need supported under the measure. Furthermore, the implementing authorities will point out to any 
employer who searches a new employee, persons in need of support who he might consider for the open 
post. The implementing authorities can create pools of persons in need of support seeking a job and jobs 
available, in order to foster the matching. Should an employer however feel that he has been deprived of 
his right to employ a person in need of support by virtue of a decision of the implementing authority he 
can take legal action like for any other employment measure (…).” Zie ook Commissie beslissing N 
209/2009, Incentivo para la contratación de trabajadores excedentes del sector mueble (Spanje), 5 juni 
2009, punt 10: “The incentives for the hiring of workers redundant from the Spanish furniture sector shall 
be made available to all firms, irrespective of their size, scope of activity (sector), or geographical location . 
Furthermore, the content, limits and application criteria for the measure are spelled out in a 
straightforward manner, leaving no room for administrative discretion in the implementation of the 
measure.” 

777
    Zie voor een bespreking van de toepassing van selectiviteit op belastingsmaatregelen, waarbij de afweging 

of het gaat om een algemene of selectieve maatregel vaak moeilijk te maken is maar waarbij er wel een 
drietrapsredenering wordt toegepast, P. NICOLAIDES en I. RUSU, “The concept of selectivity: An ever 
wider scope,” ESTAL 2012, 4, 792: “The first step in determining the selectivity of a tax or fiscal measure is 
to establish the benchmark or general system of reference for undertakings which are in a comparable 
legal and factual situation in the light of the objective pursued by the measure in question. In a second 
step, it must be determined whether the measure constitutes a derogation or exception from the 
reference or benchmark system. The third step is to ascertain whether the measure is justified by the 
nature or general logic of the system of which it is part. In case the answer is positive, the measure does 
not fulfill the condition of selectivity.” 

778
  B. KURCZ en D. VALLINDAS, “Can general measures be…selective? Some thoughts on the interpretation of 

a state aid definition,” CMLR 2008, 166-181. 
779

   A. BARTOSCH, “Is there a need for a rule of reason in European state aid law? Or how to arrive at a 
coherent concept of material selectivity?” CMLR 2010, 731. 
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In ieder geval moet er ten eerste, worden onderzocht of de maatregel bepaalde 

ondernemingen of groepen ondernemingen bevoordeelt, ten tweede of er een zekere 

administratieve discretionaire macht is bij de toepassing ervan, ten derde of de resultaten in 

de praktijk waarschijnlijk bepaalde ondernemingen of groepen van ondernemingen zullen 

bevoordelen en ten slotte, of de maatregel open staat voor alle ondernemingen, zonder 

discriminatie.780 

B. Belastingregeling inzake de vrijstelling voor productie- en arbeidscooperaties 

247. Een interessante toepassing is het arrest van het Hof van 8 september 2011 met 

betrekking tot een Italiaanse belastingregeling inzake de vrijstelling voor productie- en 

arbeidscoöperaties.781 Verschillende prejudiciële vragen werden gesteld aan het Hof in het 

kader van drie gedingen met betrekking tot onder andere de weigering door de Italiaanse 

belastingdienst om de coöperatieve vennootschappen Paint Graphos scarl en Adige Carni 

scarl de belastingvrijstellingen te verlenen die coöperatieve vennootschappen destijds 

volgens het Italiaanse recht genoten.782 Gekoppeld aan deze belastingvrijstelling was de 

voorwaarde te voldoen aan de beginselen van “onderlinge bijstand” alsook een inschrijving 

in de prefectorale registers of in het algemeen coöperatief register.  

                                                      
780

  P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, P. BUYSKES, State aid policy in the EC, A guide for practitioners, 
International competition law series, The Hague, Kluwer law international, 2005,  26. 

781
  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 

2011, Jur. 2011, I-7611 en Conclusie Adv.Gen. JAASKINEN, 8 juli 2010 bij C-78/08 tot en met C-80/08, Paint 
Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, ECLI:EU:C:2010:411. De Advocaat-Generaal beschrijft 
verschillende mogelijke fiscale regelingen van coöperatieve vennootschappen, gaande van de toepassing 
van de algemene regels van de vennootschapsbelasting, tot een vrijstellingsmethode, de aftrek van de 
restitutie van de belastingsgrondslag en de mogelijkheid om de aan de leden uitgekeerde winsten als 
dividend te behandelen en daarop een lager belastingtarief toe te passen (punt 47). Verder is vaak aan de 
belasting van coöperatieve vennootschappen de verplichting verbonden om een specifiek voor 
coöperaties voorgeschreven gedrag te volgen. Wanneer zij niet aan die eis voldoen, heeft dat grote fiscale 
consequenties (punt 48). 

782
  Meer bepaald door middel van het Decreet nr. 601 van 29 september 1973 inzake de regeling van 

belastingvoordelen. Volgens artikel 11 van dit decreet (in de op de feiten van het hoofdgeding geldende 
versie) werden de inkomsten van de productie- en arbeidscoöperaties en van hun consortia vrijgesteld van 
de belasting op het inkomen van rechtspersonen en van de plaatselijke inkomstenbelasting indien het 
bedrag van de lonen die werden betaald aan de leden die hun arbeid permanent inbrachten, niet lager 
was dan 60 % van het totale bedrag van alle andere kosten, met uitzondering van de kosten van 
grondstoffen en leveringen. Indien het bedrag van de lonen lager was dan 60 %, maar niet lager dan 40 %, 
van het totale bedrag van de overige kosten, werd de belasting op het inkomen van rechtspersonen en de 
plaatselijke inkomstenbelasting gehalveerd. 
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De beginselen van onderlinge bijstand werden volgens artikel 26 van besluit nr. 

1577/1947783 geacht vervuld te zijn wanneer de statuten de volgende bepalingen bevatten: 

 Verbod om hogere dividenden uit te keren dan het tarief van de wettelijke rente over 

het daadwerkelijk uitgekeerde kapitaal 

 Verbod om de reserves gedurende de levensduur van de vennootschap onder de 

leden te verdelen 

 In geval van ontbinding van de vennootschap, overgang van het gehele vermogen 

van de vennootschap, na aftrek van enkel het uitgekeerde kapitaal of de eventueel 

verschuldigde dividenden, naar doelstellingen van algemeen nut die met de geest 

van onderlinge bijstand in overeenstemming zijn. 

Het belastbaar inkomen van productie- en arbeidscoöperaties was bijgevolg vrijgesteld van 

Italiaanse vennootschapsbelasting. Het Hof constateerde dat deze coöperatieve vennoot-

schappen dus een belastingvoordeel kregen waarop de ondernemingen met winstoogmerk 

geen aanspraak konden maken. Het voordeel was hierbij dus niet op alle marktdeelnemers 

van toepassing, maar afhankelijk van de rechtsvorm.784 

Het Hof onderzocht vervolgens of deze coöperatieve vennootschappen zich ten opzichte van 

andere ondernemingen in een feitelijke en juridisch vergelijkbaar situatie bevonden, gelet op 

de doelstelling van het stelsel van vennootschapsbelasting, namelijk de belasting van de 

winst van vennootschappen. Het Hof verwijst hierbij naar het feit dat coöperatieve 

vennootschappen voor hun wijze van functioneren “specifieke beginselen” volgen die hen 

duidelijk onderscheiden van andere marktdeelnemers. Dit werd volgens het Hof aangetoond 

door Verordening 1435/2003 met betrekking tot de Europese Coöperatieve vennootschap 

enerzijds en de Commissie Mededeling over de bevordering van coöperatieve 

vennootschappen anderzijds.785 

                                                      
783

  Zie artikel 14 van het decreet nr. 601 van 29 september 1973, die verwijst naar dit besluit. 
784

  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 
2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 51-52. 

785
  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 

2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 54-55. Verordening Raad nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 
betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap, Pb.L. 18 augustus 2003, afl. 207, 1 
en Mededeling Commissie over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, 23 februari 
2004, COM(2004)18 definitief. 
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Ten eerste behelzen zij het beginsel van de voorrang van de individuele persoon, hetgeen tot 

uiting komt in specifieke bepalingen betreffende de voorwaarden inzake toetreding, 

uittreding en uitsluiting van de  leden. Het batig saldo en de reserves dienen na ontbinding 

verdeeld te worden aan een ander coöperatief lichaam dat soortgelijke doeleinden van 

algemeen belang nastreeft.  

Wat het bestuur betreft, moet worden opgemerkt dat deze coöperatieve vennootschappen 

niet ten voordele van externe investeerders worden bestuurd en de controle over de 

vennootschap in gelijke delen door de leden wordt uitgeoefend, waarbij uitdrukking wordt 

gegeven aan de regel “één man, één stem.” De reserves en de activa zijn in 

gemeenschappelijke handen, niet-verdeelbaar en alleen te gebruiken in het 

gemeenschappelijk belang van de leden. 

Wat het functioneren van coöperatieve vennootschappen betreft, dienen zij tot wederzijds 

voordeel van hun leden, die tegelijkertijd de afnemer, werknemer of leverancier ervan zijn, 

opdat elk van hen van de activiteiten van de SCE profijt kan trekken naar rata van zijn 

deelneming en zijn transacties met deze vennootschap. Zij hebben geen of weinig toegang 

tot aandeelbeurzen, zodat zij voor hun ontwikkeling steunen op hun eigen kapitaal of 

krediet. De aandelen zijn immers niet aan de beurs genoteerd en dus niet verhandelbaar. De 

beloning van het geleende kapitaal en van de deelnemingen dienen bovendien beperkt te 

zijn, wat de investering in een coöperatieve vennootschap minder aantrekkelijk maakt. De 

winstmarge van deze “specifieke soort vennootschap” is bijgevolg aanzienlijk kleiner dan die 

van kapitaalvennootschappen.786 

Het Hof eindigt door te stellen dat productie- en arbeidscoöperaties in beginsel niet kunnen 

worden geacht zich in een vergelijkbare feitelijke en juridische situatie te bevinden als 

“commerciële” ondernemingen. De nuancering hierbij is wel dat zij in het economisch 

belang van hun leden optreden en zij met deze laatste niet een zuiver commerciële, maar 

een bijzondere persoonlijke relatie onderhouden, waarin de leden actief betrokken worden 

en recht hebben op een billijk aandeel in de economische resultaten.787  

                                                      
786

  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 
2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 56-60; punten 8-10 Verordening Raad nr. 1435/2003, supra en 
punt 1.1 en 2.2.3. van de Mededeling van de Commissie over de bevordering van coöperatieve 
vennootschappen in Europa, 23 februari 2004, COM(2004)18definitief. 

787
  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 

2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 61. 
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Indien de nationale rechter zou besluiten dat de coöperaties zich toch feitelijk in een 

vergelijkbare situatie (zouden) bevinden als ondernemingen met een winstoogmerk, zou nog 

bepaald moeten worden of dergelijke belastingvrijstellingen gerechtvaardigd worden door 

de aard of de algemene opzet van het belastingstelsel waarvan zij een onderdeel vormen.788 

Een maatregel die een uitzondering op de toepassing van het algemene belastingstelsel 

maakt, kan worden gerechtvaardigd wanneer deze maatregel rechtstreeks uit de basis- of 

hoofdbeginselen van genoemd belastingstelsel voortvloeit.789 Het door 

overheidsinterventies nagestreefde doel volstaat niet om een kwalificatie als steunmaat-

regel uit te sluiten.790  

Opnieuw wordt verwezen naar een Mededeling van de Commissie, ditmaal met betrekking 

tot de directe belastingen op ondernemingen.791 Daar stelt de Commissie dat de aard of het 

algemene opzet van het nationale belastingstelsel met recht kan worden ingeroepen om te 

rechtvaardigen dat coöperatieve vennootschappen die hun totale winst aan hun leden 

uitkeren, niet op het niveau van de coöperatie worden belast, vooropgesteld dat de 

belasting bij haar leden wordt geheven. De Commissie nuanceert echter en stelt dat een 

nationale maatregel niet door de aard of de algemene opzet van het betrokken 

belastingstelsel kan worden gerechtvaardigd, wanneer dit vrijstelling van belasting toestaat 

op winst, behaald uit handelstransacties met derden die geen lid van de coöperatie zijn of 

                                                      
788

  HvJ C-143/99, Adria-Wien Pipeline en Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, 8 november 2001, Jur. 
2001, I-8365, rechtsoverweging 42. 

789
  HvJ C-88/03, Portugal/Commissie, 6 september 2006, Jur. 2006, I-7115, rechtsoverweging 81. 

790
  HvJ C-487/06P, British Aggregates/Commissie, 22 december 2008, Jur. 2008, I-10515, rechtsoverweging 

84. 
791

  Mededeling Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op 
maatregelen op het gebied van directe belastingen op ondernemingen, Pb.C. 10 december 1998, afl. 384, 
7, punt 25: “Het spreekt vanzelf dat geen vennootschapsbelasting kan worden geheven indien geen winst 
wordt gemaakt. Aldus kan door de aard van het belastingstelsel worden gerechtvaardigd dat 
ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen of verenigingen, individueel van de 
vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld indien zij daadwerkelijk geen winst kunnen maken. Bovendien kan 
ook door de aard van het belastingstelsel worden gerechtvaardigd dat de belastingheffing over winst van 
coöperaties die al hun winst aan hun leden uitkeren, niet bij de coöperatie geschiedt indien de belasting 
bij hun leden wordt geheven.” Zie ook Mededeling Commissie over de bevordering van coöperatieve 
vennootschappen in Europa, 23 februari 2004, COM(2004)18definitief, 13: “Een aangepaste fiscale 
behandeling kan een oplossing zijn, maar de regels voor coöperaties moeten altijd zo worden opgesteld 
dat de bescherming of voordelen voor een bepaald type entiteit evenredig zijn met de wettelijke 
beperkingen, de sociale meerwaarde of de inherente beperkingen van de bedrijfsvorm, en mogen niet tot 
oneerlijke concurrentie leiden. Voorts mogen eventuele andere voordelen niet leiden tot oneigenlijk 
gebruik van de coöperatieve bedrijfsvorm om gegronde eisen qua informatieverstrekking of 
bedrijfsbestuur te omzeilen. De Commissie verzoekt de lidstaten een aangepaste en evenredige fiscale 
behandeling voor het eigen vermogen en de reserves van coöperaties te overwegen, die echter niet tot 
concurrentievervalsing mag leiden.” 
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aftrek van bedragen die aan deze laatste bij wijze van vergoedingen zijn uitgekeerd.792 Tot 

slot moet de regeling in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en niet 

verder gaan dan nodig is.793 

248. Dit arrest lijkt ons alvast een belangrijke eerste aanzet van het Hof te zijn, waarbij er 

ten eerste een onderscheid wordt gemaakt tussen coöperatieve vennootschappen en 

commerciële ondernemingen, aangezien zij niet geacht kunnen worden in een vergelijkbare 

feitelijke en juridische situatie te bevinden en ten tweede om steunmaatregelen beperkt tot 

coöperatieve vennootschappen te rechtvaardigen en wel op basis van de “specifieke 

eigenschappen” van de coöperatieve vennootschap, weliswaar binnen de toegestane en 

genuanceerde afbakening door het Hof uitgetekend. Oneerlijke concurrentie moet immers 

kost wat kost worden vermeden.  

Van belang hierbij is dat kan worden aangetoond dat er daadwerkelijk een doelstelling van 

onderlinge bijstand wordt nagestreefd. Het sterke intuitu personae karakter en de specifieke 

bedrijfsprincipes waaronder het beginsel van de democratische structuur en controle en de 

verdeling van het nettoresultaat van het boekjaar op billijke grondslag, zijn hier van groot 

belang. Het begrip selectiviteit krijgt in deze context bijgevolg een belangrijke nuancering, 

dat zeker van belang is voor de maatschappelijke onderneming wettelijk vormgegeven door 

de coöperatieve vennootschap.794 

249. Een beschikking van de Commissie van 2014 betreffende de garantieregeling voor de 

financiële coöperatie ARCO,795 nuanceert deze uitspraak. België was in deze zaak van mening 

                                                      
792

  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 
2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 72. 

793
  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 

2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 69-75. 
794

  We spreken voorzichtig van een aanzet omdat het Hof vervolgens de invloed op het handelsverkeer 
tussen lidstaten onderzocht en hier tot het besluit kwam dat het belastingvoordeel het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig kon beïnvloeden en de mededinging kon vervalsen in de zin van artikel 107, 
lid 1 VWEU. Zie rechtsoverweging 80: “Het is in dat verband niet noodzakelijk dat de begunstigde 
onderneming zelf aan het intracommunautaire handelsverkeer deelneemt. Immers, wanneer een lidstaat 
steun toekent aan een onderneming, kan de binnenlandse activiteit in stand blijven of stijgen, met als 
gevolg dat de kansen van in andere lidstaten gevestigde ondernemingen om in die lidstaat op de markt te 
komen, afnemen. Bovendien kan de versterking van een onderneming, die voordien niet deelnam aan het 
intracommunautaire handelsverkeer, haar in een situatie brengen waardoor zij de markt van een andere 
lidstaat kan betreden (reeds aangehaalde arresten Unicredito Italiano, punt 58, en Cassa di Risparmio di 
Firenze e.a., punt 143).” 

795
   Besluit Commissie van 3 juli 2014 betreffende steunmaatregel SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) door België ten 

uitvoer gelegd — Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële 
coöperaties (C(2014) 1021), Pb.L. 30 september 2014, afl. 284, 53. Zie hieromtrent ook het verzoek om 

 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
242 

dat er geen sprake was van staatssteun, aangezien de bijzondere positie van “echte” 

coöperaties reeds werd erkend door het Hof van Justitie in de zaak-Paint Graphos. De 

Belgische Staat wees met name op punt 61 van het arrest Paint Graphos, waaruit blijkt dat 

dit soort coöperatieve vennootschappen, gelet op hun specifieke kenmerken, “in beginsel 

niet kunnen worden geacht zich in een vergelijkbare feitelijke en juridische situatie te 

bevinden als commerciële ondernemingen.”796 

De Commissie ging hier echter niet in mee en oordeelde dat de argumentatie van de 

Belgische staat niet kon slagen omdat de aard van het voordeel toegekend door de 

maatregel kwalitatief anders is dan het voordeel beoordeeld in Paint Graphos. De door 

België uitgewerkte maatregel brengt een positief voordeel met zich mee en niet de 

vrijstelling van een fiscale verplichting of van een betalingsverplichting. Daardoor kan de 

door het Hof van Justitie gesteunde drievoudige analyse, om na te gaan of een fiscaal 

voordeel of een uitzondering op een heffing selectief is, niet toegepast worden. Zelfs als de 

Paint Graphos analyse zou kunnen toegepast worden op de maatregel, zijn de kenmerken 

dusdanig dat hij selectief blijft. Zo tekent de Commissie onder andere aan dat het in de zaak 

Paint Graphos om àlle productie- en arbeidscoöperaties ging, en niet om een betrekkelijk 

kleine subsector, zoals financiële coöperaties. Indien, zoals België beweert, er een bijzondere 

behandeling moet zijn voor “echte” coöperaties, dan dient die bijzondere behandeling 

bijgevolg te gelden voor alle erkende coöperaties. De enge focus van de maatregel op 

uitsluitend financiële coöperaties is op zich daarom al voldoende volgens de Commissie om 

het selectieve karakter van de maatregel aan te tonen.797 

                                                      
een prejudiciële beslissing, ingediend door de Grondwettelijk Hof (België) op 19 februari 2015, Paul 
Vervloet e.a., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric 
Ensch Famenne tegen Ministerraad, interveniërende partijen: Arcofin CVBA e.a., Zaak C-76/15, 2015/C 
171/17. Hierin wordt gevraagd of dit besluit van de Commissie verenigbaar is met de artikelen 107 en 296 
van het VWEU in zoverre het de waarborgregeling die het voorwerp van dat besluit uitmaakt, kwalificeert 
als nieuwe staatssteun. 

796
   Besluit Commissie van 3 juli 2014 betreffende steunmaatregel SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) door België ten 

uitvoer gelegd — Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële 
coöperaties (C(2014) 1021), Pb.L. 30 september 2014, afl. 284, 53, punt 63. 

797
   Besluit Commissie van 3 juli 2014 betreffende steunmaatregel SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) door België ten 

uitvoer gelegd — Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële 
coöperaties (C(2014) 1021), Pb.L. 30 september 2014, afl. 284, 53, punt 103-105. 
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2.3.3.2. Territoriale selectiviteit 

250. Algemene maatregelen van regionale of lokale overheden kunnen ook selectief 

uitpakken omdat zij vaak enkel ondernemingen in de gegeven regio bevoordelen.798 Lange 

tijd werd een maatregel die een voordeel toekende aan één deel van het nationaal 

grondgebied dan ook automatisch selectief bevonden.  

In recente arresten kwam het Hof van Justitie echter tot een andere conclusie, weliswaar 

enkel in het kader van fiscale maatregelen. Het grondgebied waarop de regionale entiteit de 

maatregel heeft vastgesteld, vormt volgens het Hof de relevante context om uit te maken of 

een door een regionale entiteit vastgestelde maatregel voldoet aan het 

selectiviteitscriterium. Wanneer die entiteit als gevolg van haar status, rechtens en feitelijk, 

ten opzichte van het centraal bestuur van een lidstaat zodanig autonoom is dat zij, door de 

maatregelen die zij vaststelt, en niet het centraal bestuur, een fundamentele rol speelt in de 

vaststelling van de politieke en economische omgeving waarin de ondernemingen opereren, 

zou er geen sprake van selectiviteit zijn.799  

251. Er wordt beroep gedaan op een drieledige autonomietoets. Vooreerst moet er sprake 

zijn van institutionele autonomie, volgens welke de regionale entiteit een eigen 

constitutionele, politieke en administratieve status heeft, die los staat van de centrale 

regering. De regionale autoriteit moet dus formeel erkend zijn als een autonome entiteit. 

                                                      
798

  Dit is althans de opvatting van de Commissie. Het Hof heeft nooit duidelijk gesteld dat als een regionale 
autoriteit een maatregel aanneemt die voor een voordeel zorgt voor sommige of alle ondernemingen op 
dat grondgebied, deze maatregel per se territoriaal selectief is. J. WINTER, noot bij HvJ C-88/03, Portugese 
Republiek/Commissie, 6 september 2006, CMLR 2008, 191. Zie bijvoorbeeld wel overweging 17 HvJ C-
248/84, Commissie/Duitsland, 14 oktober 1987, Jur. 1987, 4013: “Vooreerst vormt het feit dat dit 
steunprogramma is vastgesteld door een deelstaat of een regionaal publiekrechtelijk lichaam en niet door 
de centrale of federale overheid, geen beletsel voor de toepassing van (oud) artikel 92, lid 1 EEG verdrag.” 

799
  Overweging 58 HvJ C-88/03, Commissie/Portugal, 6 september 2006, Jur. 2006, I-7115. Het ging in deze 

zaak om een Portugese maatregel die het nationaal belastingsstelsel aanpaste aan de specifieke 
kenmerken van de autonome regio van de Azoren. In deze zaak besliste het Hof dat de regio een gebrek 
aan economische en financiële autonomie vertoonde aangezien de verminderingen in 
belastingsopbrengsten gecompenseerd zouden worden door transfers vanuit de centrale overheid. Zie 
ook de latere arresten UGT en Gibraltar waar de criteria verder werden verfijnd: HvJ C-428/06 en C-
434/06, Union General de Trabajadores de la rioja/ Juntas Gereales del Territorio Historica de Vizcaya e.a., 
Jur. 2008, I-6747 en HvJ C-106/09 P en C-107/09 P, Commissie en Spanje/Government of Gibraltar en UK, 
15 november 2011, Jur. 2011, I-11113. Zie ook P. NICOLAIDES en I. RUSU, “The concept of selectivity: An 
ever wider scope,” ESTAL 2012, 4, 799: “Although member states have discretion to choose their policy 
objectives and define their own tax measures, their competence is not unlimited (…) Not only must the 
policy objective of a tax measure be established in a clear manner in relation to its expected effects, but 
the correct identification of the reference framework for taxation has to be formulated in non 
discriminatory terms. Any differentiation contained in the system has to be intrinsic to it and serve the 
only purpose that the objective of the tax is achieved.” (p. 802). 
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Ten tweede moet zij beschikken over procedurele autonomie. Dergelijke autonomie sluit uit 

dat de centrale overheid rechtstreekse zeggenschap heeft over de inhoud ervan. Ten slotte 

moet de regionale entiteit economisch autonoom zijn, met andere woorden dat het 

decentraal bestuursniveau de financiële en politieke consequenties van een 

belastingverlagende maatregel draagt.800 

Het valt echter af te wachten of men dit buiten fiscale maatregelen algemeen zal toepassen 

en of dit tot een nadere nuancering van de reikwijdte van artikel 107 en 108 VWEU zal 

leiden, gezien de huidige trend naar decentralisatie en federalisering in bepaalde EU 

lidstaten, waaronder België.801 De rechtsleer gaat er alvast van uit dat er geen goede reden 

bestaat om aan te nemen dat de criteria niet in andere contexten gebruikt kunnen 

worden.802 

2.3.4. Effect op concurrentie en handel 

2.3.4.1. Situering 

252. Wanneer er sprake is van steun bekostigd door de overheid en een voordeel voor een 

onderneming die daardoor begunstigd wordt, wordt concurrentievervalsing eigenlijk 

aangenomen.803 Wanneer financiële steun gegeven door de overheid de competitieve 

positie van de onderneming versterkt ten aanzien van andere ondernemingen waarmee het 

concurreert, is er eigenlijk al sprake van verstoring van de concurrentie. Beïnvloeding van de 

handel wordt aangenomen wanneer staatssteun de positie van een onderneming versterkt 

ten aanzien van andere ondernemingen die concurreren in de EU handel. 804 

                                                      
800

  HvJ C-88/03, Portugal/Commissie, 6 september 2006, Jur. 2006, I-7115, overweging 67. Zie ook E. 
MATTIOLI, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, “Fiscale voordelen vanwege regionale en lokale overheden: 
onder staatssteunbedreiging?” TFR 2009, 361, 387-403; S. MORENO GONZALEZ, “Regional fiscal autonomy 
from a state aid perspective. The ECJ’s judgement in Portugal v. Commission,” European Taxation 2007, 
337; W. LINDSAY-POULSON, “Regional autonomy, geographic selectivity and fiscal aid: between the ‘rock’ 
and a hard place,” ECLR 2008, 44; K. VAN DE CASTEELE en M. HOCINE, “Favouring certain undertakings or 
the production of certain goods: selectivity,” in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU 
Competition law, volume IV, State aid, Leuven, Claeys en Casteels, 2008; C. QUIGLEY, “Direct taxation and 
state aid: Recent developments concerning the notion of selectivity,” Intertax 2012, 2, 112-119. 

801
  J. WINTER, noot bij C-88/03, Portugese Republiek v Commissie, 6 september 2006, CMLR 2008, 195. 

802
    K. LENAERTS en N. CAMBIEN, “Regions and the European Court: giving shape to the regional dimension of 

the Member States,” ELR 2010, afl. 35, 625. 
803

  L. PARRET, “Staatssteun: een nieuw elan,” NjW 2005, 1342. 
804

    Overweging 11 HvJ 730/79, Phillip Morris, 17 september 1980, Jur. 1980, 2671. 
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De steun moet een potentieel effect hebben op concurrentie en handel. Het is voldoende 

aan te tonen dat de bevoordeelde een economische activiteit uitoefent en dat hij actief is op 

de markt waar er handel is tussen lidstaten, om te kunnen besluiten dat er sprake is van 

effect op de concurrentie. De aard van de bevoordeelde is, zoals we eerder zagen, niet 

belangrijk in deze context. Een non-profit organisatie kan immers ook deelnemen aan 

economische activiteiten.805 

De Commissie oordeelt al snel dat aan het criterium van vervalsing van de mededinging en 

beïnvloeding van het handelsverkeer is voldaan. De steun aan een onderneming kan de 

mededinging vervalsen als de positie van het ontvangende bedrijf versterkt wordt ten 

opzichte van andere ondernemingen die concurreren in het EU handelsverkeer.806 In 

principe kan er echter geen beïnvloeding van de handel zijn voor sectoren die nog niet 

geliberaliseerd zijn.807 

253. Omgekeerd geldt een vermoeden van niet-invloed op de interstatenhandel als: 

 de maatregel enkel de binnenlandse markt beïnvloedt 

 het gaat om de-minimissteun 

 de situatie zich buiten de Europese Unie bevindt. 

2.3.4.2. Het enkel beïnvloeden van de binnenlandse markt 

254. Ten eerste het enkel beïnvloeden van de binnenlandse markt. Vormt het regionaal of 

lokaal karakter inderdaad een argument om te stellen dat er geen beïnvloeding van het 

handelsverkeer is? Dikwijls vertonen de diensten immers persoonlijke en culturele 

kenmerken die hun mogelijke export of zelfs import beperkt.808  

255. In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie bevestigd dat het inderdaad 

mogelijk is om lokale activiteiten te steunen, zonder dat er sprake is van staatssteun in de zin 

van artikel 107 lid 1 VWEU.  

                                                      
805

  Europese Commissie, Vademecum community rules on state aid, Brussel, 15 februari 2007, 3. 
806

  Overweging 11 HvJ C-730/79, Philip Morris, 17 september 1980, Jur. 1980, 2671. 
807

   K. VAN DE CASTEELE, “Chapter 7: Insofar as it affects trade between Member States: Effect on trade”, in W. 
MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU competition law, Volume IV, State aid, Book 1, Leuven, 
Claeys & Casteels, 2008, 396. 

808
  M. HUBER, M. MAUCHER en B. SAK, Study on social and health services of general interest in the European 

Union-Final synthesis report, Prepared for DG employment, social affairs and equal opportunities, DG 
EMPL/E/4, VC/2006/0131, 285. 
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Zo ging het in een Ierse zaak om het verlenen van een belastingvoordeel aan investeerders 

van ziekenhuizen om investeringen, met betrekking tot de bouw, uitbreiding en herinrichting 

van ziekenhuisgebouwen, te bevorderen. De ziekenhuizen voldeden aan een aantal 

specifieke dienstcriteria en reserveerden een minimum aantal bedden voor de “National 

Health” patiënten. De Commissie besliste dat hoewel de ziekenhuizen die het voordeel 

ontvingen zich bevonden op een geliberaliseerde markt en dat er bijgevolg een potentieel 

grensoverschrijdende handel zou kunnen zijn, er in dit geval toch geen sprake was van 

staatssteun. De maatregel discrimineerde niet tegen verleners van andere lidstaten. Hij 

bevoordeelde de ziekenhuizen niet in die mate dat een buitenlandse verlener zou beslissen 

om faciliteiten in Ierland te vestigen in tegenstelling tot in een andere lidstaat en in de 

praktijk zou het vooral de ontwikkeling van kleine ziekenhuizen ondersteunen. Ten slotte 

was het doel om bijkomende bedden voor de openbare gezondheidsdiensten te creëren op 

lokaal niveau, een gevolg van bepaalde rapporten waarin de aanbodschaarste werd 

aangeklaagd.809 

In de zaak zwembad Dorsten, besliste de Commissie eveneens dat het niet om staatssteun 

ging. Het betrof hier een jaarlijkse subsidie voor de privé uitbater van een openlucht 

zwembad in Dorsten, Duitsland. De stad baatte verschillende zwembaden uit met verlies. 

Aan de hand van een openbare aanbesteding vonden ze een privé uitbater die de baden zou 

kunnen openhouden voor het publiek. Hij had daarbij de verplichting om het zwembad gratis 

open te houden voor scholen en zwemclubs. De stad van haar kant had de verplichting om 

jaarlijks een bedrag van 2 miljoen DM te betalen. De Commissie stelde vast dat het zwembad 

door de inwoners van de stad en omliggende gebieden werd gebruikt. Zij bevestigde dat er 

hier een duidelijk verschil was met bijvoorbeeld het uitbaten van pretparken die niet alleen 

gericht zijn naar een nationaal maar ook naar een internationaal publiek. Hier was er echter 

bijna geen kans dat de intracommunautaire handel zou worden aangetast, vooral omdat 

zelfs het nabijliggend Nederland er ook geen gebruik van maakte.810 

                                                      
809

  “Consequently, although this effect on trade does exist in potential, it can be considered as in effect non-
existent in the case at hand since the effect of this measure is to serve the local market, there exists a 
clear undercapacity in the local hospital market, and it can be considered not to create complexes which 
will attract customers from other member states.” Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 
543/2001, Ireland – Capital allowances for Hospitals, 27 februari 2002, C(2002)608fin. 

810
  “Im vorliegenden Fall wird der Einzugsbereich der Einrichtung mit ca. 50 km angegeben. Da Dorsten etwas 

weiter von der Grenze zu den Niederlanden entfernt liegt, kann praktisch jede Beeinträchtigung des 
innergemeinschaftlichen Handels ausgeschlossen werden.” Besluit Commissie betreffende steunmaatregel 
N 258/00, Deutschland Freizeitbad Dorsten, 12 januari 2001, SG(2001) D/285046. 
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In de zaak Brighton Pier wilde “the National Heritage Memorial Fund” de restauratie van de 

pier in Brighton, eigendom van “Brighton West Pier Trust” (BWPT), financieren. De 

Commissie stelde vast dat BWPT de pier niet rechtstreeks zou exploiteren, maar wel wilde 

verhuren aan een privé uitbater die als tegenprestatie de restauratie en het onderhoud op 

zich zou nemen. Dit gebeurde via een openbare aanbesteding. Klacht werd neergelegd door 

“the Brighton Marine Palace and Pier Company” die zich tegen het project keerde aangezien 

BWPT na de restauratie een rechtstreekse concurrent zou worden. De Commissie was echter 

van mening dat, aangezien BWPT slechts een “heritage” centrum op de pier zou uitbaten, 

enig commercieel aspect van een dergelijk centrum vast en zeker de intracommunautaire 

handel niet zou verstoren. De restauratie van monumenten met een culturele of historische 

waarde beïnvloedt op zich de handel tussen lidstaten niet. Artikel 107, lid 3 (d) bevestigt ook 

dat dergelijke steun verenigbaar is met de interne markt.811 

256. In de Commissie richtsnoeren omtrent het effect op de handel uitgevaardigd in 2004, 

wordt ook letterlijk gesteld dat, tenzij het aandeel op de nationale markt aanzienlijk is: 

“Plaatselijke overeenkomsten de handel tussen lidstaten niet kunnen beïnvloeden. Dit is 

zelfs het geval indien de plaatselijke markt zich bevindt in een grensregio.”812  

Dit werd in 1997 ook reeds gesteld in de richtlijn Controle op overheidssteun en 

vermindering van de arbeidskosten.813 

Dit lijkt ook bevestigd in de zaak steun voor Bataviawerf.814 De werf werd opgericht in 1985 

en houdt zich bezig met de authentieke reconstructie van een Nederlands schip uit de 17de 

eeuw en een aantal ondersteunende activiteiten. De autoriteiten beslisten om de reeds aan 

de werf verleende leningen kwijt te schelden. Er was dus sprake van een economisch 

voordeel dat ook selectief was. De Commissie merkte echter op dat de activiteiten van de 

werf beschouwd moesten worden als betrekking hebbend op de instandhouding van het 

                                                      
811

  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 560/01 en NN 17/02, United Kingdom Brighton West 
Pier, Brussels, 9 april 2002, C(2002)942fin. 

812
  Randnummer 91, Mededeling Commissie, Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de 

handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb.C. 27 april 2004, afl. 101, 92. Deze overweging geldt 
mutatis mutandis ook in staatssteunverband. 

813
  Zie overweging 24: “Een gedeelte van deze maatregelen (maatregelen met het oog op de vermindering 

van de sociale lasten) vallen niet onder artikel 92, lid 1 van het Verdrag omdat de activiteiten van de 
begunstigden, dikwijls zeer kleine ondernemingen, geen handelsverkeer tussen de lidstaten betreffen. Dit 
geldt vooral voor bepaalde lokale diensten.” Mededeling Commissie, Controle op overheidssteun en 
vermindering van arbeidskosten, Pb.C. 1997, afl. 1, 5. 

814
  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 377/2007, Nederland - Steun voor Bataviawerf, 28 

november 2007, C(2007)5635def. 
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cultureel erfgoed en musea activiteiten en niet als typische scheepwerfactiviteiten. In dat 

verband stelde de Commissie dat de Bataviawerf gericht is op een zeer lokale vraag en dat 

het heel onwaarschijnlijk is dat toeristen uit het buitenland zouden komen om de 

Bataviawerf te bezoeken. De wetenschappelijke en culturele activiteiten van de werf zijn 

gewijd aan de lokale en nationale Nederlandse maritieme geschiedenis en ze geniet geen 

internationale bekendheid. 75-85 % van de toeristen die naar de werf komen woonden in 

een straal van 75 kilometer rond Lelystad. De sponsors bestaan uit individuele personen en 

lokale ondernemingen. De Commissie concludeerde bijgevolg dat de betrokken maatregel 

geen staatssteun vormde. 

257. Het komt er bijgevolg op neer dat indien activiteiten een zuiver lokaal karakter hebben 

en het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden, er geen sprake is van 

staatssteun. De Commissie geeft zelf de hogervermelde voorbeelden van zwembaden en 

lokale ziekenhuizen die uitsluitend voor de lokale bevolking bestemd zijn, lokale musea die 

waarschijnlijk geen bezoekers van over de grenzen aantrekken815 en lokale culturele 

evenementen816, waarvan het potentieel aantal bezoekers lokaal beperkt is.817  

Gemeenschappelijke kenmerken waar de Commissie bij de beoordeling van deze 

voorwaarde in haar besluiten naar wijst zijn de volgende: 

- De steun leidt er niet toe dat de vraag of investeringen naar de betrokken regio 

worden afgeleid en werpt geen belemmeringen op voor de vestiging van 

ondernemingen uit andere lidstaten 

- De door de begunstigde onderneming geproduceerde goederen of diensten hebben 

een zuiver lokaal karakter of een geografisch beperkt aantrekkingsgebied 

                                                      
815

  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 630/2003, Italië: steun voor lokale musea in de regio 
Sardinië, Pb.C. 8 december 2005, afl. 275, 3. 

816
  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 257/2007, Spanje: Programa de ayudas destinadas a la 

promocion de la produccion teatral en la Comunidad Autonoma des Pais Vasco, Pb.C. 26 juli 2007, afl. 173, 
2. 

817
  Mededeling Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor 

het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, Pb.C. 11 januari 
2012, afl. 8, 4, punt 37. 
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- Er is niet meer dan een marginaal effect op de markten en consumenten uit 

aangrenzende lidstaten.818 

Dit wordt in recente besluiten van de Commissie nogmaals bevestigd.819  

Dit lijkt een nuancering te zijn van het Altmark-arrest, waarbij er gesteld werd dat steun, 

ontvangen door een onderneming die haar producten en/of diensten exclusief binnen een 

markt van een lidstaat aanbiedt, de interne markt wel degelijk kan aantasten als het 

daardoor voor gelijkaardige producten van andere lidstaten moeilijker wordt om op de 

markt te komen.820 In het Altmark-arrest werd bevestigd dat het opereren op een vooral 

lokale markt eigenlijk irrelevant is en er gemakkelijk wordt voldaan aan de vereiste van 

beïnvloeding van het handelsverkeer.821 Men vraagt ook geen significante mededinging in 

een sector opdat men zou kunnen spreken van een “beïnvloeding van de handel”.822  

2.3.4.3. De-minimissteun 

258. Op grond van artikel 109 VWEU kan de Raad bepalen welke soorten steunmaatregelen 

van de aanmeldingsverplichting zijn vrijgesteld. Overeenkomstig artikel 108, lid 4 VWEU kan 

de Commissie vervolgens verordeningen vaststellen betreffende die soorten staatssteun, 

waarbij de de-minimissteun één van die soorten is.  

                                                      
818

   Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1 
VWEU, 2014, 55, 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_nl.pdf . 

819
   Europese Commissie, “State aid: Commission gives guidance on local public support measures that can be 

granted without prior Commission approval,” Persbericht 29 april 2015, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-4889_en.htm: “If State support is granted to an activity which has a purely local impact, 
there may not be an effect on intra-EU trade, e.g. where the beneficiary supplies goods or services to a 
limited area within a Member State and is unlikely to attract customers from other Member States. 
Moreover, the measure should have no - or at most marginal – foreseeable effects on cross-border 
investments in the sector or the establishment of firms within the EU's Single Market. This is 
demonstrated by the facts of the seven cases decided today.” Het ging om de zaken Hradec Králové public 
hospitals (SA.37432) - Tsjechië, Medical centre in Durmersheim (SA.37904) – Duitsland, Städtische 
Projektgesellschaft "Wirtschaftsbüro Gaarden - Kiel" (SA.33149) – Duitsland, Landgrafen-Klinik (SA.38035) 
- Duitsland, Investment aid for Lauwersoog port (SA.39403) - Nederland, Glenmore Lodge (SA. 37963) - 
Verenigd Koninkrijk, Member-owned golf clubs (SA.38208) – Verenigd Koninkrijk. 

820
  P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, P. BUYSKES, State aid policy in the EC, A guide for practitioners, 

International competition law series, The Hague, Kluwer law international, 2005, 26. Zie ook hoger 
besproken arrest, HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 
8 september 2011, Jur. 2011, I-7611, rechtsoverweging 80. 

821
  Conclusie Adv.Gen. LEGER, 19 maart 2002 bij HvJ C-280/00, Altmark, 19 maart 2002, Jur. 2002, I-7751, 

punt 106. 
822

  A. SINNAEVE, “State financing of public services: The Court’s dilemma in the Altmark case,” ESTAL 2003, 3, 
362. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_nl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm
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Wat betreft deze de-minimissteun gaat de Commissie er van uit dat maatregelen onder een 

bepaalde drempelwaarde de mededinging niet noemenswaardig zal vervalsen of de 

interstatelijke handel niet ongunstig zal beïnvloeden.823 Het gaat concreet om 200.000 euro 

per onderneming over drie belastingjaren.824  

259. Het de-minimissteun argument moet echter worden genuanceerd en is door bepaalde 

rechtsleer ook in twijfel getrokken825. In de rechtspraak van het Gerecht en het Hof is 

immers bepaald dat zelfs steun van een relatief klein bedrag de handel tussen lidstaten kan 

aantasten en de positie van de ontvanger kan versterken in vergelijking met zijn rivalen.826 

Men moet zich dus afvragen wat de positie van de ontvanger zou zijn zonder steun. Als zijn 

situatie slechter zou zijn, dan spreekt men van verstoring van de markt.  

2.3.4.4. Export naar een niet EU-land 

260. Tot slot is er uiteraard geen sprake van invloed op de interstatelijke handel indien de 

situatie zich buiten de EU bevindt. Steun gegeven aan een onderneming die exclusief 

exporteert naar een niet EU-land kan echter wel onrechtstreeks een effect hebben op de 

interne markt als het de exporten van ondernemingen in andere lidstaten verschuift en die 

dan omleidt naar de interne markt.827 

§3. Staatssteun en tewerkstelling 

3.1. Situering 

261. Tewerkstelling op een hoog niveau houden is een kernprioriteit van de EU, waarbij 

lidstaten verschillende instrumenten gebruiken om hier werk van te maken, namelijk: het 

                                                      
823

    De de-minimis regel wordt (onder meer) geregeld gebruikt door de Commissie om een gedetailleerde 
analyse van kleine subsidies te ontwijken. Zie voor een bespreking: H. NYSSENS, “Chapter 8: De minimis,” 
in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU competition law, Volume IV, State aid, Book 1, Leuven, 
Claeys & Casteels, 2008, 409-449. 

824
   Verordening nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, 
Pb.L. 24 december 2013, afl. 352, 1. 

825
   Zie onder andere A. SINNAEVE, “Block exemptions for state aid: more scope for state aid control by 

member states and competitors,” CMLR 2001, 1479 en M. BERGHOFER, “The new de minimis regulation: 
enlarging the sword of Damocles?” ESTAL 2007, 11. 

826
  Ger. T-214/95, Vlaams Gewest/Commissie, 30 april 1998, Jur. 1998, II- 717 en HvJ C-172/03, Heiser, 3 

maart 2005, Jur. 2005, I-1627. 
827

  P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, P. BUYSKES, State aid policy in the EC, A guide for practitioners, 
International competition law series, The Hague, Kluwer law international, 2005,  27. 
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stimuleren van de economie, het creëren van een gezond ondernemingsklimaat dat kan 

bijdragen tot een goed functionerende arbeidsmarkt en ook door rechtstreeks 

tewerkstellingssteun te verlenen aan ondernemingen.828 In de praktijk worden verschillende 

types van steun gebruikt om tewerkstellingsgroei te stimuleren, zoals loonsubsidies, 

vermindering van sociale zekerheidsbijdragen en aanwervingssubsidies.829 Ook 

opleidingssteun kan het niveau van tewerkstelling (onrechtstreeks) beïnvloeden.830 

262. Een deel van de sociale economie, de sociale inschakelingseconomie, tracht om 

personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten terug te integreren. Het gaat dan over 

“activeringsactiviteiten” en hiervoor kunnen de ondernemingen overheidssteun krijgen om 

het productiviteitsverlies en de kosten van de begeleiding van de werknemers te 

compenseren.831 Deze nuance is belangrijk: het is immers niet de bedoeling dat deze 

ondernemingen volledig afhankelijk zouden blijven van overheidsfinanciering. Ze moeten 

immers (voor een deel) zelf de nodige financiële middelen opbrengen en een beleid 

ontwikkelen dat hen in staat stelt hun continuïteit en levensvatbaarheid te verzekeren.832  

Het creëren van tewerkstelling voor specifieke kansengroepen is dus ook een belangrijke 

prioriteit voor de EU.833 De bevordering van werkgelegenheid en de sociale samenhang 

vormt een belangrijke doelstelling van het economisch en sociaal beleid van de Unie en haar 

lidstaten.834 Zo staat er in artikel 153 VWEU dat “ter verwezenlijking van de doelstellingen in 

                                                      
828

  Zie voor een economische bespreking onder meer: N. KALDOR, “Wage subsidies as a remedy for 
unemployment”, The journal of political economy, 1936, 44, 721-742; T. BOERI en J. VAN OURS, The 
economics of imperfect labour markets, Princeton, University press, 2008, 319 p.; J. BOONE en J. VAN 
OURS, “Bringing the unemployed back to work: effective labour market policies,” De Economist 2009, 157, 
293-313; A. BROWN, C. MERKL en D. SNOWER, “Comparing the effectiveness of employment subsidies,” 
Labour economics 2011, 18, 172-176. 

829
    C. BUTS en M. JEGERS, “Does state aid create jobs? The short and mid-term employment effects of 

subsidies,” ESTAL 2013, 4, 651. 
830

    C. BUTS en M. JEGERS, “Does state aid create jobs? The short and mid-term employment effects of 
subsidies,” ESTAL 2013, 4, 651. 

831
  Bij maatwerkbedrijven, de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen bijvoorbeeld, wordt ongeveer 50 % 

van de middelen gehaald uit een economische activiteit, de andere 50 % komt uit overheidsmiddelen 
(www.sst.be). 

832
    Economen spreken over een ‘terugverdieneffect’: de overheid betaalt subsidies en geeft verminderingen 

van de sociale zekerheidsbijdragen aan de bedrijven uit de sociale economie, maar daar staat tegenover 
dat de langdurig werklozen die zo een job vinden, een inkomen verdienen waarop bijdragen aan de sociale 
zekerheid en belastingen betaald worden. M. OP DE BEECK, B. VANDENBOGAERDE, E. VERVLIET, m.m.v. 
W. VAN OPSTAL, Leidraad economie, Antwerpen, Standaard, 2012, 296. 

833
  Mededeling Commissie, Een gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid, 3 juni 2009, 

COM(2009)257definitief. 
834

  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 
melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 6. 
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artikel 151 VWEU, het optreden van de lidstaten met betrekking tot de integratie van 

personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, door de Unie wordt ondersteund en 

aangevuld.” 

In een aanbeveling van de Europese Commissie van 2008 over de actieve inclusie van 

personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten835 wordt verder gesteld dat: 

“Lidstaten een geïntegreerd beleid ter bevordering van actieve inclusie moeten 

opzetten en ten uitvoer leggen, waaronder: steun verlenen836 aan de sociale 

economie als een vitale bron van instapbanen voor mensen met een 

achterstandspositie (…), bevorderen van financiële prikkels voor werkgevers om 

mensen in dienst te nemen…”837 

Het Sociaal investeringspakket van 2013 volgt deze aanbeveling verder en benadrukt bij het 

luik “inclusieve arbeidsmarkten” het volgende: 

“Activation is only successful if there is a concerted effort on both sides: 

o Demand side: incentives to businesses, in line with the EU State aid rules 

(including support for investment in human capital, wage subsidies, tax 

allowances, etc.), can play an important role, 

o Supply side: Active labour market policies (ALMPs), support for life-long 

learning, tax credits, in-work support etc. are needed.”838 

                                                      
835

  Aanbeveling Commissie nr. 2008/867 van 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van personen die van de 
arbeidsmarkt zijn uitgesloten, Pb.L. 18 november 2008, afl. 307, 11. 

836
    Eigen cursivering. 

837
  Aanbeveling Commissie nr. 2008/867 van 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van personen die van de 

arbeidsmarkt zijn uitgesloten, Pb.L. 18 november 2008, afl. 307, 13. 
838

    Commission, Staff Working document: Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 
European Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour market - 
Towards a social investment approach, 20 februari 2013, SWD(2013)39 final, 12. Zie ook verder in dit 
document: “Shared characteristics of ALMPs in Member States are profiling, job counselling, educational 
training and (re-)qualification. Subsidised employment, public work programmes, short-term paid 
employment, traineeships and voluntary work are among ways of reintegrating people into work. While all 
Member States have policies for the unemployed and job seekers generally, the degree to which these 
target those who are furthest from the labour market (e.g. social assistance recipients) varies 
substantially. However, some Member States (BE, DE, AT, FI, LU, PL, SI) specifically target these recipients 
by means of separate programmes.” (p. 34). 
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3.2. Tewerkstellingsmaatregelen voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 

3.2.1. Algemeen of selectief? 

263. In het verleden heeft de Commissie gesteld dat maatregelen ten behoeve van 

bepaalde categorieën werknemers, zoals laaggeschoolde of laagbetaalde werknemers, niet 

als staatssteun zijn aan te merken, “indien de maatregelen automatisch en zonder 

onderscheid tussen ondernemingen van toepassing zijn.”839 Er is dan immers geen sprake 

van selectiviteit, één van de (hoger besproken) voorwaarden om van aanmeldingsplichtige 

staatssteun te kunnen spreken. Veel maatregelen zijn dan ook algemeen omdat zij open 

staan voor alle ondernemingen in alle sectoren, zonder discretionaire macht voor de 

overheid.840  

In 2002 werden de structurele lastenverlaging (van de werkgeversbijdragen voor de sociale 

zekerheid) en het startbanenplan (die werkgevers stimuleert om jongeren binnen zes 

maanden na het verlaten van de school een baan aan te bieden) door de Commissie niet als 

staatssteun aanzien. Zij stonden volgens de Commissie immers open voor alle 

ondernemingen in België. Ten eerste was er geen sprake van selectiviteit, ze kenmerkten 

zich met andere woorden in de praktijk en bij wet niet door specificiteit, noch per sector, 

noch per regio, noch per categorie. De maatregelen werden ook niet-discretionair 

toegepast: ze golden op basis van objectieve criteria. Alle ondernemingen hadden op voet 

van gelijkheid toegang tot de werkingssfeer van deze regelingen.841  

De maatregel arbeidsverdelende bijdragevermindering werd echter wel als staatssteun 

bestempeld aangezien met deze maatregel een selectief aantal ondernemingen een 

voordeel genoten: alleen ondernemingen die bij een collectieve arbeidsovereenkomst waren 

aangesloten waarin een arbeidsduurvermindering werd doorgevoerd die aanleiding gaf tot 

bijkomende aanwervingen, konden gebruik maken van deze maatregel. Verder werd het 

aantal ondernemingen dat gebruik kon maken van de maatregel wettelijk beperkt tot 15. De 

                                                      
839

  Mededeling Commissie, Controle op overheidssteun en vermindering van arbeidskosten, 3 januari 1997, 
Pb.C. 3 januari 1997, afl. 1, 12. 

840
  European Commission, State aid scoreboard, Report on state aid contribution to Europe 2020 Strategy, 

Spring 2011 update, 22 juni 2011, COM(2011)356(final), 52. 
841

  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel NN 129/2000, België: Wet ter bevordering van de 
werkgelegenheid, C(2002)1800fin, 7 mei 2002, 7-8. 
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maatregel werd echter uiteindelijk wel verenigbaar geacht met de toenmalige 

gemeenschappelijke markt in de zin van ex artikel 87, lid 3 (c) (nu artikel 107, lid 3, c):842 

“Punt 20 van de Richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun, dat van 

toepassing is indien de steun conform punt 10 niet in verband staat met een 

investering, stelt dat de Commissie in het algemeen sympathiek staat tegenover 

maatregelen ten behoeve van het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Conform 

punt 18 van bovengenoemde richtsnoeren, is verdeling van arbeid een bijzondere 

vorm van werkschepping waarbij het totaal aantal arbeidsuren per bedrijf niet 

toeneemt en waarbij de totale hoeveelheid werk verdeeld wordt over een groter 

aantal arbeidsplaatsen met navenant verkorte arbeidsduur. Indien de omvang van de 

steun per werknemer gerechtvaardigd is en deze geen buitenproportioneel aandeel 

neemt in de productiekosten van de onderneming843, kan de maatregel in aanmerking 

komen voor een uitzondering volgens artikel 87, lid 3 (c) van het EG-Verdrag.” 

Ook werkgelegenheidssteun in de vorm van een vermindering van de sociale lasten voor 

ondernemingen in Venetië en Chioggia viel binnen de werkingssfeer van ex artikel 87, lid 3 

EG (nu artikel 107, lid 3 VWEU), omdat deze de mededinging vervalste of dreigde te 

vervalsen. Bij beschikking 2000/394/EG stelde de Commissie in de zaak Hotel Cipriani Spa 

vast dat de verlagingen van de sociale bijdragen voor bedrijven in de “Mezzogiorno”, 

verenigbaar waren met de toenmalige gemeenschappelijke markt wanneer deze verlagingen 

werden toegekend aan a) ondernemingen op het grondgebied van Venetië en Chioggia die 

kleine en middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de communautaire kaderregeling 

inzake overheidssteun voor KMO’s, b) ondernemingen die gevestigd zijn in een zone die in 

aanmerking komt voor de afwijking uit toenmalig artikel 87, lid 3, sub c EG of c) 

                                                      
842

  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel NN 129/2000, België: Wet ter bevordering van de 
werkgelegenheid, C (2002)1800fin, 7 mei 2002, 5-6: “De Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat 
minimaal 85% van de vrijgekomen arbeidsuren moet worden omgezet in bijkomende aanwervingen. 
Daarnaast vermindert de arbeidsverdelende bijdragevermindering gedurende de looptijd van het contract 
geleidelijk. Een arbeidsduurvermindering van bijvoorbeeld 39 naar 35 uur per week levert de betrokken 
onderneming een bijdragevermindering op van BEF 64.000 (ongeveer € 1587) per jaar gedurende de 
eerste twee jaar (daarna een afnemend bedrag tot BEF 16.000 (ongeveer € 397) in het zevende jaar). 
Indien de totale jaarlijkse voltijdse loonkost van een werknemer BEF 1.500.000 is (ongeveer € 37.184), 
hetgeen lager is dan de gemiddelde loonkost in België, levert de arbeidsverdelende bijdragevermindering 
een bescheiden voordeel op van 4,2% in de eerste twee jaar, aflopend tot 1,1% van de totale loonkost van 
de werknemer in het zevende jaar. Daarnaast moet de betrokken werkgever zelf de kosten dragen om de 
vrijgekomen arbeidskosten om te zetten in extra aanwerving. De Commissie concludeert dat de maatregel 
voldoet aan de criteria gesteld in punt 20 van de Richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun.” 

843
    Eigen cursivering. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
255 

ondernemingen die werknemers aanwerven die het bijzonder moeilijk hebben om tot de 

arbeidsmarkt toe te treden of opnieuw een arbeidsplaats te vinden, overeenkomstig de 

communautaire richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun.844 

264. Verschillende maatregelen in verband met werkgelegenheid en opleiding zijn in het 

verleden onderworpen geweest aan een toetsing van de staatssteunregels.  

Een eerste voorbeeld was de “New Deal” regeling in het Verenigd Koninkrijk, ingevoerd in 

1998. De regeling was onder meer bedoeld om werklozen, in het bijzonder jongeren die ten 

minste zes maanden werkloos waren, werk te helpen vinden en hun vooruitzichten op een 

vaste baan te verbeteren.845 De arbeidssubsidie was specifiek gericht op jongeren die men 

geen ongesubsidieerd werk had kunnen geven. De subsidie was beschikbaar voor 

werkgevers in alle sectoren en werd voor maximaal 26 weken verstrekt. Omdat de regeling 

gold voor alle economische sectoren, alle regio’s en alle ondernemingen die jonge of 

langdurige werklozen in dienst namen, kwam de Commissie tot de conclusie dat de regeling 

geen specifieke maatregel bevatte. De autoriteiten beschikten ook niet over een 

discretionaire bevoegdheid aangaande de hoeveelheid subsidie, aangezien deze varieerde 

naargelang het aantal wekelijkse werkuren of opleidingskosten.846  

Een ander voorbeeld van een werkgelegenheidsmaatregel die ook als verenigbare 

staatssteun werd aangemerkt was de Deense regeling die jongeren met ernstige lichamelijke 

of geestelijke problemen hielp een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen.847 Bedrijven 

                                                      
844

  Dit stelsel, bestaande uit een algemene verlaging van door werkgevers verschuldigde sociale bijdragen en 
een vrijstelling van sociale bijdragen voor in de ondernemingen gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen, werd 
door de Commissie in 1995 verenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt, onder voorbehoud 
van de naleving van een aantal voorwaarden, waaronder met name de verplichting voor de Italiaanse 
autoriteiten om maatregelen mee te delen aan de Commissie voor de geleidelijke afschaffing van dit 
steunstelsel. In 1995 werd het steunstelsel uitgebreid tot de ondernemingen van het eilandengebied van 
Venetië en Chioggia. De verlagingen van de sociale bijdragen toegekend aan de ondernemingen op het 
grondgebied van Venetië en Chioggia bestempelde de Commissie als onverenigbare staatssteun en zij 
legde de Italiaanse Republiek de verplichting op deze van de begunstigden terug te vorderen. Drie 
ondernemingen gingen tegen deze beschikking in beroep. De beroepen werden echter verworpen. Ger. T-
254/00, T-270/00 en T-277/00, Hotel Cipriani Spa, et al./ Europese Commissie, 28 november 2008, Jur. 
2008, II-3269. 

845
  The New Deal omvatte naast New Deal for Young People (NDYP) ook New Deal 25 +, New Deal for Lone 

Parents, New Deal 50 plus en New Deal for Disabled People. X., Transforming Britain’s labour market: Ten 
years of the New Deal, Department for work and pensions, 2008, 4, http://www.workandpensions.gov.uk 
en http://www.delni.gov.uk/newdeal . 

846
  Europese Commissie, Scoreboard voor staatssteun, editie voorjaar 2004, 20 april 2004, COM (2004) 256, 

32. 
847

  Besluit Commissie betreffende steunmaatregel NN 10/02 (ex N 425/01), Denemarken: Sociale 
maatregelen voor de arbeidsmarkt, 7 mei 2002, Pb.C. 19 juni 2002, afl. 146, 11. 

http://www.workandpensions.gov.uk/
http://www.delni.gov.uk/newdeal
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kregen een subsidie van ten hoogste 50% of 66% van het salaris van de werknemer, 

afhankelijk van de aard van de handicap. Hoewel de maatregelen in kwestie golden voor 

bedrijven in alle sectoren, beschikten de Deense autoriteiten over een zekere discretionaire 

bevoegdheid als het ging om de keuze van de desbetreffende bedrijven, personen en de 

hoeveelheid steun. De Commissie kwam tot de conclusie dat de maatregelen een selectief 

karakter hadden en dat er bijgevolg sprake was van staatssteun, maar dat zij wel verenigbaar 

waren met het EG verdrag, overeenkomstig ex artikel 87, lid 3, c.848 

In Italië werden in 1984 leer- en werkervaringsovereenkomsten ingevoerd. Het ging om 

overeenkomsten van bepaalde duur, inclusief een opleidingsperiode, voor jonge 

werklozen.849 Aanwervingen op basis van dit soort overeenkomsten kwamen gedurende een 

periode van twee jaar in aanmerking voor een vrijstelling van de door de werkgever 

verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. De vermindering werd automatisch op niet-

discriminerende wijze in het hele land toegepast en bijgevolg aanzien als een algemene 

maatregel. In 1990 kregen de regionale autoriteiten wel een discretionaire bevoegdheid om 

de leeftijdsgrens van de begunstigden op te trekken waardoor de maatregelen selectief 

werden. De Commissie beschouwde enerzijds de vermindering van de sociale lasten, 

voorzien in de wetten nrs. 863/84, 407/90, 169/91 en 451/94 ten behoeve van ondernemers 

die werknemers in dienst nemen op basis van leer- en werkervaringsovereenkomsten van 

bepaalde duur, en anderzijds de in wet nr. 196/97 geregelde steun voor de omzetting van 

voormelde overeenkomsten in overeenkomsten van onbepaalde duur als met de toenmalige 

gemeenschappelijke markt onverenigbare steunmaatregelen. De steun was immers niet 

exclusief bestemd voor de indienstneming van personen die nog niet eerder hadden gewerkt 

of die nog werkloos waren na hun eerdere baan te zijn kwijtgeraakt en de steun was niet 

bedoeld voor de nettoschepping van nieuwe arbeidsplaatsen in de zin van de toen geldende 

richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun.850  

                                                      
848

  “Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd: c) 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 gemeenschappelijk belang wordt geschaad.” 

849
  Beschikking van de Commissie betreffende de steun verleend door Italië voor maatregelen ten behoeve 

van de werkgelegenheid, 11 mei 1999, C(1999) 1364, Pb.L. 15 februari 2000, afl. 42, 1. 
850

    Beschikking van de Commissie betreffende de steun verleend door Italië voor maatregelen ten behoeve 
van de werkgelegenheid, 11 mei 1999, C(1999) 1364, Pb.L. 15 februari 2000, afl. 42, 1, punten 94 en 95. 
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Het Hof gaf de Commissie gelijk en Advocaat-Generaal RUIZ-JARABO COLOMER haalde toen 

ook de moeilijke balans aan die gemaakt moest worden tussen het nastreven van een 

werkgelegenheidsbeleid en eerlijke concurrentie: 

“Onbetwist is dat de werkgelegenheidspolitiek binnen de nationale 

bevoegdheidssfeer valt, waarbij voor de Gemeenschap een belangrijke coördinerende 

rol is weggelegd. Dit blijkt alleen al uit de richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid voor 2001, die onlangs zijn vastgesteld bij besluit 

2001/63/EG van de Raad en horizontale doelstellingen geven voor het scheppen van 

de juiste voorwaarden voor volledige werkgelegenheid. Zoals in punt 3 van de 

richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun van december 1995 uitdrukkelijk is 

bepaald, zullen de fiscale en financiële maatregelen van de lidstaten steeds 

belangrijker worden om bedrijven ertoe aan te zetten, werknemers in dienst te 

nemen die tot de kansarme categorieën op de arbeidsmarkt behoren. In hetzelfde 

punt wordt echter gepreciseerd dat, hoewel de maatregelen bedoeld zijn om de 

situatie van de werknemers te verbeteren, duidelijk is dat ook het bedrijfsleven 

daarvan profiteert, aangezien het als schakel in de uitvoering van de fiscale en 

financiële maatregelen zijn loonkosten kan verlagen851. Om die reden moet de 

Commissie erop toezien dat de versterking van het werkgelegenheidsbeleid geen 

afbreuk doet aan het gelijktijdig streven om in het kader van artikel 87 en 88 EG 

kunstmatige concurrentie distorsies tegen te gaan.”852 

265. De Commissie maakt alvast een onderscheid tussen steun voor het behoud van 

werkgelegenheid, met andere woorden, steun aan een bedrijf gegeven om werknemers niet 

te ontslaan, en steun voor de schepping van werkgelegenheid.  

De steun voor behoud van werkgelegenheid wordt meestal berekend aan de hand van het 

totaal aantal werknemers dat op het moment van de toekenning van de steun in dienst is. 

Deze steun is verwant met productiesteun en kan in beperkte gevallen worden toegestaan 

bijvoorbeeld omdat het dient tot herstel van schade, veroorzaakt door natuurrampen of bij 

economische ontwikkeling in streken waar de levensstandaard ongebruikelijk laag ligt of 

                                                      
851

    Eigen cursivering. 
852

  HvJ C-310/99, Italië/Commissie, 7 maart 2002, Jur. 2002, I-2289 en Conclusie Adv.Gen. RUIZ-JARABO 
COLOMER, 17 mei 2001 bij HvJ C-310/99, Italië/Commissie, Jur. 2001, I-2293, punten 11 en 12. 
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waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst.853 Het spreekt voor zich dat dergelijke 

steun slechts in welbepaalde omstandigheden en voor een beperkte termijn kan worden 

toegestaan. 

Steun voor de schepping van werkgelegenheid wordt daarentegen verstrekt om 

arbeidsplaatsen te creëren voor werknemers die hun baan verloren zijn of er nog geen 

hebben. De steun is gebaseerd op het aantal geschapen arbeidsplaatsen, waarbij wordt 

uitgegaan van de netto toename van het aantal arbeidsplaatsen.854 Deze steun wordt 

gerechtvaardigd op basis van artikel 107, lid 3, c VWEU: steunmaatregelen om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde 

regionale economieën te vergemakkelijken.855  

3.2.2. Leiden loonsubsidies naar marktverstoringen? 

266. De Commissie heeft zich in het verleden goedwillig getoond ten aanzien van 

werkgelegenheidssteun, wat blijkt uit het klein aantal verbodsbepalingen hieromtrent.856 Dit 

betekent echter niet dat er met dergelijke steun nooit een inbreuk kan zijn op de 

staatssteunregels.857 De doelstellingen en de effecten van de steun moeten  zorgvuldig 

tegen elkaar worden afgewogen. Steun ter vermindering van de arbeidskosten kan immers 

aanleiding geven tot vervalsing van de EU concurrentie, ombuigingen in de toewijzing van 

middelen en niet-plaatsgebonden investeringen, alsook tot verschuiving van de 

werkloosheid van het ene land naar het andere en tot een verplaatsing van bedrijven.858  

267. Concreet kunnen loonsubsidies de volgende verstoringen op de markt teweegbrengen. 

Ten eerste kan er sprake zijn van een substitutie en een verplaatsingseffect. Banen die 

                                                      
853

  Blijvend relevant, hoewel ondertussen ingetrokken, zie Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende 
werkgelegenheidssteun, Pb.C. 1995, afl. 334, 4 en artikel 107, lid 2, b en lid 3, a. 

854
  Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun, Pb.C. 1995, afl. 334, 7. 

855
  “Wanneer de steun per werknemer gerechtvaardigd is en geen buitensporig hoog aandeel van de 

productiekosten van de onderneming vertegenwoordigt, mag men aannemen dat de steun in aanmerking 
komt voor de vrijstelling onder artikel 87, lid 3, c: Het gaat om 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 gemeenschappelijk belang wordt geschaad.” Europese Commissie, Richtsnoeren 
betreffende werkgelegenheidssteun, Pb.C. 1995, afl. 334, 7. Zie ook overweging 22 van de oude 
Verordening nr. 2204/2002 die grotendeels werd overgenomen in de huidige Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (zie verder). 

856
    Dit is in grote mate in de AGV geregeld. Zie verder randnummer 268 e.v. 

857
  B. BAR-BOUYSSIERE, “Les règlements d’exemption en matière d’aides d’Etat” in M. DONY en C. SMITS, Aides 

d’état, Institut d’études européennes, Bruxelles, ULB, 2005, 184. 
858

  European Commission, State aid scoreboard, Spring 2004, 20 April 2004, COM(2004)256, 33. 
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worden gegeven aan een bepaalde categorie van werknemers vervangen banen voor andere 

categorieën. De subsidie verdeelt de arbeidskrachten in gesubsidieerde en niet-

gesubsidieerde werknemers, waardoor ondernemingen aangemoedigd kunnen worden om 

niet-gesubsidieerde werknemers te vervangen door gesubsidieerde werknemers. 

Maatschappelijke ondernemingen en reguliere ondernemingen concurreren (vaak) op 

eenzelfde markt voor goederen en diensten, waardoor de loonsubsidies kunnen bijdragen 

tot de vermindering van banen ergens anders binnen de economie.859  

Verder kunnen subsidies de kosten beïnvloeden. Als de productiekosten zoals 

werkgelegenheidskosten worden verminderd, wordt de toegang aantrekkelijker en kunnen 

ondernemingen met wat minder commerciële sterkte zich in de markt vestigen ten nadele 

van meer efficiënte concurrenten. Tevens kunnen deze ondernemingen langer in de markt 

blijven omdat de verliezen worden verminderd, terwijl meer efficiënte concurrenten de 

markt moeten verlaten.860  

Vervolgens worden ondernemingen in een markt met loonsubsidies, potentieel ontmoedigd 

om in concurrentie te treden en wordt zowel de investeringsdrang als toenemende 

efficiëntie en vindingrijkheid aangetast.  

Ten slotte kunnen loonsubsidies binnen een bepaalde regio ook leiden tot het genieten door 

ondernemingen van betere productievoorwaarden binnen bepaalde gebieden door het 

hebben van goedkopere werkkrachten.861 

Met andere woorden: zonder strenge controle en passende beperkingen kan werkgelegen-

heidssteun schadelijke gevolgen hebben die de onmiddellijke resultaten van het scheppen 

van arbeidsplaatsen tenietdoen.862 

                                                      
859

  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 
melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 5. 

860
  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 

melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 5-6. 

861
  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 

melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 5-6. 

862
  European Commission, State aid scoreboard, Spring 2004, 20 april 2004, COM(2004)256, 33. 
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3.3.  Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGV) 

3.3.1. Loonsubsidiëring voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 

268. Selectieve maatregelen zijn als staatssteun te kwalificeren en moeten in principe 

aangemeld worden vooraleer de lidstaten die maatregelen mogen uitvoeren. Toch heeft de 

Commissie enkele versoepelingen ingevoerd.  

269. De loonsubsidies die de werknemers in de (vroegere) sociale en beschutte 

werkplaatsen (nu maatwerkbedrijven) krijgen, betreffen werkgelegenheidssteun, waarop de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGV) van toepassing is863 en die de 

indienstneming van specifieke categorieën benadeelde werknemers wil stimuleren.864 

Voorafgaande aanmelding van deze steun aan de Commissie is dus niet nodig, zolang men 

zich houdt aan de voorwaarden en aanmeldingsdrempels (5 miljoen euro per onderneming 

per jaar voor kwetsbare werknemers en 10 miljoen euro per onderneming per jaar voor 

gehandicapte werknemers865) neergelegd in de AGV.866  

Belangrijk is dat de AGV gebaseerd is op een aantal beginselen, die moeten garanderen dat: 

“De steun een doelstelling van gemeenschappelijk belang dient, dat deze een 

duidelijk stimulerend effect heeft, passend is en evenredig, in volledige transparantie 

wordt toegekend, dat daarvoor een controlemechanisme bestaat en geregeld een 

evaluatie plaatsvindt, en dat deze de mededinging en het handelsverkeer niet 

zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.”867 

                                                      
863

   Zie voor de codificatie Verordening nr. 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde 
soorten horizontale steunmaatregelen, Pb.L. 24 september 2015, afl. 248, 1. 

864
  Verordening Commissie nr. 651/2014 van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb.L. 26 
juni 2014, afl. 187, 1 (Hierna: Verordening Commissie nr. 651/2014). Zie ook de aanmelding van de 
steunmaatregel door de Vlaamse overheid bij de Europese Commissie: Maatwerk voor collectieve 
inschakeling, SA. 41603 (2015/X), België (Vlaams Gewest), aangemeld op 17 april 2015. De begeleiding van 
de doelgroepwerknemers in Vlaanderen valt onder de DAEB-regeling. 

865
    Artikel 4, lid 1, o-p Verordening Commissie nr. 651/2014. 

866
   Zie voor de procedureregels Verordening nr. 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van 

nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, Pb.L. 24 september 2015, afl. 248, 9. Zie voor een bespreking van de ex-ante en ex-post 
toezicht op groeps- en de-minimisvrijstellingen, P.C. ADRIAANSE, “Ex-ante en ex-posttoezicht op groeps- 
en de-minimisvrijstellingen in het kader van gemoderniseerd staatssteunrecht,” SEW 2013, 12, 514-536. 

867
   Zie §5 Verordening Commissie nr. 651/2014. 
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Verder wordt er expliciet in de Verordening vermeld:  

“Het bevorderen van de opleiding en de aanwerving of tewerkstelling van kwetsbare 

werknemers en werknemers met een handicap is een kerndoelstelling van het 

economische en sociale beleid van de Unie en haar lidstaten.”868 

Bepaalde categorieën kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap hebben het 

immers nog steeds bijzonder moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden en zich daar staande 

te houden. Daarom kunnen overheden maatregelen toepassen die ondernemingen moeten 

stimuleren de werkgelegenheid voor deze categorieën werknemers, en met name jongeren, 

uit te breiden. Omdat de arbeidskosten deel uitmaken van de normale exploitatiekosten van 

een onderneming, dient steun ten behoeve van de tewerkstelling van kwetsbare 

werknemers en werknemers met een handicap een positief effect op het 

werkgelegenheidsniveau van deze categorieën werknemers te hebben en mogen 

ondernemingen hierdoor niet gewoon de kans krijgen om de kosten te verlagen die zij 

anders zouden moeten dragen. Bijgevolg dient deze categorie steun van de verplichting tot 

aanmelding te worden vrijgesteld wanneer te verwachten valt dat deze categorieën 

werknemers daarmee worden geholpen de arbeidsmarkt te betreden of opnieuw te 

betreden en zich daar staande te houden.869 

270. Het moet gaan om steun met een ‘stimulerend effect’. Wanneer de aanwerving, in 

vergelijking met het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden, geen netto toename 

vertegenwoordigt van het aantal werknemers in de betrokken onderneming, zijn de 

vacatures ontstaan ten gevolge van ontslag op initiatief van de werknemer, van een 

handicap, van ouderdomspensionering, vermindering van de werktijd op initiatief van de 

werknemer of gewettigd ontslag om dringende redenen, en niet door afvloeiingen.870 

Behalve in het geval van gewettigd ontslag om dringende redenen maken de kwetsbare 

werknemers en werknemers met een handicap aanspraak op ononderbroken werkzaamheid 

gedurende een minimumperiode die met de betrokken nationale wetgeving of collectieve 

overeenkomsten inzake arbeidscontracten (cao's) in overeenstemming is.871 

                                                      
868

   Punt 52, Verordening Commissie nr. 651/2014. 
869

   Punt 54, lid 1, o-p Verordening Commissie nr. 651/2014. 
870

   Artikel 32 en 33, lid 3 Verordening Commissie nr. 651/2014. 
871

   Artikel 32 en 33, lid 4 Verordening Commissie nr. 651/2014. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
262 

271. Onder “werknemer met een handicap”872 verstaat men een persoon: 

a) die volgens het nationale recht als werknemer met een handicap is erkend, of 

b) die een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking heeft die 

haar/hem in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, effectief en 

op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 

Onder “kwetsbare werknemer”873 verstaat men een persoon die: 

a) in de voorafgaande zes maanden geen reguliere betaalde betrekking heeft 

gevonden, of 

b) tussen 15 en 24 jaar oud is, of 

c) geen diploma van hoger middelbaar onderwijs heeft behaald of geen 

beroepsopleiding heeft gevolgd (niveau 3 van de International Standard Classification 

of Education (ISCED)) of haar/zijn opleiding in het voltijdonderwijs minder dan twee 

jaar voordien heeft voltooid, en die haar/zijn eerste reguliere betaalde betrekking 

nog niet heeft gevonden, of 

d) ouder is dan 50 jaar, of 

e) als alleenstaande volwassene de zorg heeft voor één of meer ten laste komende 

personen, of 

f) werkzaam is in een sector of beroep in een lidstaat waar de genderonbalans ten 

minste 25% groter is dan de gemiddelde genderonbalans in alle economische 

sectoren in die lidstaat indien die persoon tot de ondervertegenwoordigde 

gendergroep behoort, of 

g) behoort tot een etnische minderheid in een lidstaat en van wie het profiel met 

betrekking tot talenkennis, beroepsopleiding of werkervaring moet worden bijgesteld 

om haar/zijn vooruitzichten op het verkrijgen van vast werk te verbeteren. 

Onder “uiterst kwetsbare werknemers” verstaat men personen die: 

                                                      
872

   Artikel 2, lid 3 Verordening Commissie nr. 651/2014. 
873

  Artikel 2, lid 4 Verordening Commissie nr. 651/2014. 
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a) gedurende ten minste 24 maanden geen reguliere betaalde betrekking heeft 

gehad 

of 

b) gedurende ten minste twaalf maanden geen reguliere betaalde betrekking heeft 

gehad en behoort tot één van de categorieën b) tot en met g) vermeld onder de 

definitie van “kwetsbare werknemer”. 

In vergelijking met de definitie van de oude AGV is er bij kwetsbare werknemers nu een 

paragraaf toegevoegd bij c), waarin verwezen wordt naar ‘een persoon die een opleiding 

minder dan twee jaar voordien heeft voltooid en die een eerste reguliere betrekking nog 

niet heeft gevonden’.874 Bij uiterst kwetsbare werknemers is punt b alvast een uitbreiding op 

wat er in de vorige AGV stond. Dit maakt de doelgroep ruimer, wat vooral voor bepaalde 

maatwerkbedrijven (meer bepaald de sociale werkplaatsen) een goede zaak is.875 Ook 

worden jongeren tussen 15 en 24 jaar in de definitie opgenomen omdat zij het momenteel 

moeilijk hebben (door de economische crisis) voldoende toegang tot de arbeidsmarkt te 

verkrijgen. 

272.  Loonsubsidies ten behoeve van de aanwerving van kwetsbare werknemers mogen ten 

hoogste 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen, loonsubsidies ten behoeve 

van de tewerkstelling van werknemers met een handicap ten hoogste 75% van de in 

aanmerking komende kosten.876 Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor de 

                                                      
874

    Artikel 2, 18 Verordening Commissie nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën 
steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar 
worden verklaard, Pb. L. 9 augustus 2008, afl. 214, 3. 

875
   De AGV van 2008 was echter op zijn beurt een verbetering t.a.v. wat bepaald werd in de oorspronkelijke 

vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun. Daar gold een minimumtermijn van 12 maanden voor 
langdurig werklozen en was er geen groep ‘uiterst kwetsbare werknemers.’ Ook werd de steunintensiteit 
voor loonkostensubsidies voor werkgelegenheid van gehandicapte werknemers aanzienlijk verhoogd van 
60% naar 75%. De drempel waarboven steun aan een individuele onderneming, die gehandicapten 
tewerkstelt, alsnog moet worden aangemeld, werd verdubbeld tot 10 miljoen. Vrijstellingsverordening 
Commissie nr. 2204/2002 van 5 december 2002 betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het 
EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid, Pb.L. 13 december 2002, afl. 337, 3. 

876
   Zie Artikel 32 en 33 Verordening Commissie nr. 651/2014. De in aanmerking komende kosten voor een 

kwetsbare werknemer zijn de loonkosten gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf de 
aanwerving van een kwetsbare werknemer. Wanneer echter de betrokken werknemer een uiterst 
kwetsbare werknemer is (een persoon die gedurende ten minste 24 maanden geen reguliere betaalde 
betrekking heeft gehad of gedurende ten minste 12 maanden geen reguliere betaalde betrekking heeft 
gehad en behoort tot één van de categorieën b tot en met g vermeld onder de definitie van kwetsbare 
werknemer), zijn de in aanmerking komende kosten de loonkosten gedurende een periode van maximaal 
24 maanden vanaf de aanwerving (artikel 32, lid 2 Verordening Commissie nr. 651/2014). Voor 
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tewerkstelling van werknemers met een handicap mag wel 100% van de in aanmerking 

komende kosten bedragen.877 

273. Verder is het nu ook mogelijk om steun te financieren ter compensatie van de 

begeleiding van deze werknemers ten belope van ten hoogste 50% van de in aanmerking 

komende kosten over een periode van 12 maanden vanaf de aanwerving van de kwetsbare 

werknemer en 24 maanden in het geval van een uiterst kwetsbare werknemer (a).  Ook 

komen de kosten in aanmerking voor de opleiding van de medewerkers die kwetsbare 

werknemers begeleiden (b).878 Hoewel dit nog zeer beperkt is (één of twee jaar is immers 

zeer kort), is het wel een stap vooruit in vergelijking met de vorige AGV waar dit niet 

mogelijk was. De Vlaamse overheid heeft zoals hoger reeds aangegeven zelf gekozen om het 

begeleidingsluik als een DAEB te kaderen (zie verder randnummer 489). Voor gehandicapte 

werknemers komen nu ook de kosten die rechtstreeks verband houden met het vervoer van 

werknemers met een handicap naar de plaats van arbeid en de kosten voor 

werkgerelateerde activiteiten in aanmerking; alsook de kosten voor het inzetten van 

medewerkers voor de tijd die het personeel uitsluitend besteedt aan de begeleiding van de 

werknemers met een handicap, en de kosten voor het opleiden van medewerkers die 

werknemers met een handicap begeleiden.879 

274. We kunnen hier voorlopig concluderen dat de evolutie van de vrijstellingsverordening 

werkgelegenheidssteun van 2001, naar de AGV van 2008, naar de huidige AGV, positief is 

omdat er een ruimere reikwijdte is gegeven aan lidstaten om hun beleid gepast te kunnen 

kaderen. Maatschappelijke ondernemingen kunnen daarnaast ook andere vormen van steun 

krijgen, we denken bijvoorbeeld aan opleidingssteun880, waarop de AGV ook van toepassing 

kan zijn. Voor het overige blijven deze andere vormen verder buiten beschouwing. Het 

                                                      
werknemers met een handicap zijn de in aanmerking komende kosten de loonkosten gedurende de gehele 
periode dat de werknemer met een handicap in dienst is (artikel 33, lid 2 Verordening Commissie nr. 
651/2014). 

877
    Artikel 34, lid 3 Verordening Commissie nr. 651/2014. 

878
     Artikel 35 Verordening Commissie nr. 651/2014, lid 1-2 en 4. Zie ook lid 3: “De begeleiding die wordt 

gegeven, bestaat uit maatregelen om de autonomie van de kwetsbare werknemer en zijn aanpassing aan 
de werkomgeving te ondersteunen, door deze werknemer te begeleiden bij sociale en administratieve 
procedures, door de communicatie met de ondernemer te faciliteren en door conflictbeheer.” 

879
    Artikel 34, lid 2, b en d Verordening Commissie nr. 651/2014. 

880
  Zie artikel 31 Verordening Commissie nr. 651/2014. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 50% van de 

in aanmerking komende kosten. De steunintensiteit kan echter worden verhoogd tot een maximale 
steunintensiteit van 70% van de in aanmerking komende kosten en concreet met 10% indien de opleiding 
aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers wordt gegeven (lid 4).  
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spreekt wel voor zich dat men dan de relevante voorwaarden en drempels voor deze steun 

ook moet naleven.881 

3.3.2. Cumul van verschillende tewerkstellingsmaatregelen 

3.3.2.1. Vereenvoudiging van het aantal tewerkstellingsmaatregelen 

275. De ondernemingen in de sociale inschakelingseconomie ontvangen niet alleen 

loonsubsidies, maar kunnen ook beroep doen op allerlei andere tewerkstellingsmaatregelen 

die, indien selectief bevonden, ook als staatssteun kunnen worden aangemerkt.  

De Vlaamse overheid wil naar de toekomst toe de tewerkstellingsmaatregelen alvast 

“vereenvoudigen.” Er zijn immers een hele reeks tewerkstellingsprogramma's, wat het niet 

eenvoudig maakt om een overzicht te bewaren van alle mogelijke activeringsmaatregelen. 

Deze maatregelen zullen bijgevolg in de toekomst door de zesde staatshervorming 

aangepakt worden, waardoor de huidige federale tewerkstellingsmaatregelen op Vlaams 

niveau zullen worden aangepast.  

De nieuwe Vlaamse regering is alvast van plan om het aantal maatregelen waarvoor de 

werkgever van een extra lastenverlaging kan genieten,  te beperken tot 3 doelgroepen: de 

jongeren, de 55-plussers en de personen met een arbeidshandicap. De concretisering van 

deze hervorming zal gebeuren in overleg met de sociale partners. 

De bestaande systemen van gesubsidieerde tewerkstelling (zoals het PWA-systeem, het 

gescostatuut, het wepplusstelsel en de aanwervingen in het kader van art. 60§7 en 61 

(OCMW)) worden (gedeeltelijk) omgevormd naar één systeem van tijdelijke werkervaring, 

toegankelijk voor iedere werkgever. Op die manier wil men dezelfde ondersteuning bieden 

aan alle werkgevers, ongeacht de sector of het type van organisatie.882 

                                                      
881

  Voor meer informatie over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zie de website van het DG 
competition, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html. 

882
  Vlaamse overheid, Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 -Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan en Vlaamse 

overheid, Beleidsnota Werk, economie, wetenschap en innovatie, 2014-2019, 36-41.   
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3.3.2.2. Cumul tussen de SINE-maatregel en de dienstenchequemaatregel 

276. Recent is er discussie ontstaan tussen de al dan niet verboden cumul tussen de 

dienstenchequemaatregel883 en de “SINE”-maatregel,884 die nu Vlaamse materie worden.885 

Het kunnen cumuleren van deze twee maatregelen is echter van groot belang voor de 

tewerkstelling van kwetsbare werknemers binnen bepaalde dienstencheque 

ondernemingen. Zoals hoger aangehaald beoogt de lokale diensteneconomie een koppeling 

van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun 

weg vinden naar de arbeidsmarkt. Door demografische en socio-economische 

ontwikkelingen, ontstaan er talrijke behoeften waaraan momenteel niet of onvoldoende aan 

tegemoet wordt gekomen door de “commerciële” sector.  Lokale diensteneconomie biedt 

hierop een antwoord. Men onderscheidt hierbij twee situaties: buurt- en nabijheidsdiensten 

die gefinancierd worden door dienstencheques886 omdat het marktdiensten zijn en andere 

buurt- en nabijheidsdiensten die vallen onder het decreet lokale diensteneconomie en 

                                                      
883

    Wet 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, BS 11 augustus 2001. Zie artikel 2, §1, 1°, 
“dienstencheque”: het betaalmiddel uitgegeven door een uitgiftebedrijf, waarmee de gebruiker, met de 
financiële steun van de Staat in de vorm van een consumptiesubsidie, een prestatie van buurtwerken of -
diensten kan vergoeden die door een erkende onderneming wordt geleverd; 3°, “buurtwerken of –
diensten”: banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, 
persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die 
betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard. 

884
   Zie Artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 november 1996 (BS  31 
december 1996); KB 3 mei 1999  tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling 
van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, BS 5 juni 1999. 

885
   Decr. Vl. 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse 

bepalingen inzake het beleidsdomein werk en sociale economie, BS 7 mei 2015. 
886

  Nog voordat het eerste decreet over de lokale diensteneconomie het licht zag, werden buurt- en 
nabijheidsdiensten die huishoudelijk werk leveren bij senioren, de weg getoond naar het stelsel van de 
dienstencheques. Het nieuwe decreet kon, zo werd gezegd, kansengroepen in die activiteit geen plaats 
meer bieden, aangezien de dienstencheques voor dit soort van diensten al een alomvattende regeling 
vormt. Deze buurt- en nabijheidsdiensten zetten daarom hun opdracht verder door expliciet werk te 
maken van de sociale inschakeling van kansengroepen in de dienstencheques. In de loop der jaren werden 
ook PWA’s die richting opgestuurd, nadat de dienstencheque voor de overheid aanleiding was geworden 
om poetsactiviteiten binnen het oorspronkelijke PWA uit te doven. Bij de start van PWA dienstencheque 
ondernemingen (DCO’s) stroomde daar een groot aantal ex-PWA-ers in. Ook hier was sociale inschakeling 
het leidmotief, waarbij de aard en kwaliteit van de activiteiten hier een belangrijke rol spelen. Bepaalde 
diensten die met de dienstencheque worden geleverd, zijn minder belastend dan andere en lenen zich 
meer voor werkbaar werk. Diensten waarin taken worden afgewisseld, of diensten die bestaan uit wassen, 
koken en boodschappen doen, zijn bijvoorbeeld veel minder belastend dan pure poetsdiensten. Juist 
daarom lenen deze diensten zich beter voor de categorie werknemers uit de sociale 
inschakelingseconomie. Doorgaans worden die diensten gevraagd door senioren, of voor deze personen 
door hun mantelzorgers. Ook de mogelijkheid om huishoudelijke hulp te leveren bij mensen thuis, wordt 
door vele werknemers uit de kansengroepen juist als motiverend en waarderend ervaren. Koepel Lokale 
diensteneconomie, Memorandum 2014, 5-6. 
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aanvullend moeten zijn ten aanzien van het bestaand marktaanbod. Wat de 

dienstencheques betreft gaat het bijgevolg om “vermarktbare activiteiten” en mogen zij 

bijgevolg niet onder het decreet lokale diensteneconomie vallen. Het verkrijgen van extra 

financiering via het decreet zou immers concurrentievervalsing betekenen. Zo meldde de 

SERV in haar advies omtrent de lokale diensteneconomie dat: 

“De cumulatie met dienstencheques op voorhand uitgeklaard moet worden en 

duidelijk worden afgebakend. Oversubsidiëring is absoluut uit den boze.”887  

De dienstencheque activiteiten moeten duidelijk gescheiden zijn van de niet-dienstencheque 

activiteiten en men is dan ook verplicht om hiervoor een sui-generisafdeling te creëren.888 

De financiering gebeurt dankzij de dienstencheques in combinatie met de maatregelen SINE 

of Activa (zie verder). 

Indien de cumul echter niet (meer) mogelijk zou zijn, betekent dit volgens de sector 

ongeveer een verlies van 3000 tot 6000 banen voor kwetsbare poetshulpen in heel 

Vlaanderen (een concrete impactanalyse moet echter nog gemaakt worden).889 

A. SINE-maatregel 

277. De SINE-maatregel was tot voor kort een federale maatregel, maar is nu door de 

staatshervorming Vlaamse materie en zal ook hervormd worden. De bedoeling van deze 

maatregel is om werklozen, die moeilijk te plaatsen zijn890, te trachten her in te schakelen via 

                                                      
887

    SERV, Advies lokale diensteneconomie, 14 juni 2006, 2.5.1. 
888

    Dit stond in artikel 2, 4° Decr. Vl. 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie, BS  23 
februari 2007 en nu in artikel 4, §1, 3° Decr. Vl. 22 november 2013 betreffende de lokale 
diensteneconomie, BS 7 januari 2014. 

889
    X., “Jobs van 6000 poetsvrouwen op de helling,” Belang van Limburg, 1 juni 2015; X., “Geen subsidies 

meer voor kwetsbare poetshulpen,” De Standaard, 1 juni 2015. Zie ook hieromtrent VAN PASSEL en 
VANCOILLIE: “Belangrijk is de aansluiting van de dienstencheques op de sociale inschakelingseconomie, 
zeker gezien het grote aantal jobs er in die context bij oorspronkelijke buurt- en nabijheidsdiensten zijn te 
vinden. Een hervorming van de SINE maatregel moet gepaard gaan met een toekomstgerichte verzekering 
van duurzame jobs voor kansengroepen in dit dienstensegment. Uit decreten zoals dat van de lokale 
diensteneconomie valt heel wat inspiratie te halen over hoe dat kan in een Europese context.” J. VAN 
PASSEL en J. VANCOILLIE, Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet, Heule, INNI, 2015, 
104. 

890
  De SINE-maatregel is gericht op uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, begunstigden van 

maatschappelijke integratie of begunstigden van financiële maatschappelijke hulp. De 
doelgroepwerknemer mag niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair 
onderwijs. Daarenboven moet de werknemer een zekere periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn 
geweest of begunstigde van maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp zijn geweest. 
Zie artikel 1, §2, derde lid van het KB van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, §1, derde lid, m, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbieders betreffende 
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de zogenaamde sociale inschakelingseconomie (SINE). Men stimuleert dit door de RSZ-

bijdragen van de werkgevers voor die werknemers te verminderen en een gedeelte van het 

nettoloon terug te betalen aan de werkgever. De RVA betaalt immers de 

werkloosheidsvergoeding van de werknemer terug aan de werkgever onder de vorm van 

een premie (de zgn. “inschakelingsuitkering”).891 De werknemer kan ofwel een 

herinschakelingsuitkering van de RVA ofwel een financiële tussenkomst in het loon van het 

OCMW ontvangen. Deze tussenkomsten worden door deze instellingen aan de werkgever 

uitbetaald, en dit gedurende dezelfde periode als de RSZ-vermindering.  De 

herinschakelingsuitkering, respectievelijk financiële tussenkomst bedraagt maximaal 500 € 

per maand, maar nooit meer dan het nettoloon.  Zij wordt, in geval van deeltijdse prestaties, 

aangepast volgens een formule die deeltijdse prestaties aanmoedigt. 

Men zou dus kunnen aannemen dat de werkgever overheidssteun krijgt en hierdoor als 

onderneming ook een voordeel krijgt die hij onder normale marktomstandigheden niet had 

gekregen. 

278. Het lijkt ook dat deze maatregel eigenlijk speciaal in het leven geroepen werd voor de 

sociale economie en dat men ze bijgevolg mogelijk als een “selectieve” maatregel zou 

kunnen aanzien, waardoor er sprake zou zijn van staatssteun. 

De werkgever moet in het bezit zijn van een attest waaruit blijkt dat hij een SINE-werkgever 

is. De werkgevers die op de SINE maatregel een beroep kunnen doen, worden verder 

opgesomd in artikel 1 van het KB 3 mei 1999. Het gaat meer bepaald om:  

- beschutte en sociale werkplaatsen (nu maatwerkbedrijven) 

- inschakelingsbedrijven892 

                                                      
de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, BS 5 juni 1999 en artikel 14 KB 16 mei 2003 tot 
uitvoering van Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002, betreffende de 
harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale 
zekerheidsbijdragen, BS 6 juni 2003. 

891
  De doelgroepvermindering bedraagt 1000 € per kwartaal en wordt toegekend van het kwartaal van 

aanwerving gedurende een bepaalde periode.  Deze periode varieert van minimaal 11 kwartalen, tot 
maximaal onbepaalde duur.  De duur van deze periode varieert naar gelang de leeftijd van de werknemer 
en de duur van de werkloosheid voorafgaand aan de tewerkstelling in het kader van SINE. 

892
  De projecten ingediend door deze werkgevers (bedoeld in § 1, 2°) worden enkel erkend indien zij zich 

engageren dat gedurende het eerste jaar volgend op de datum van erkenning ten minste 30 % van de 
tewerkgestelde werknemers in het kader van hun project werknemers zullen zijn behorende tot de 
doelgroep zoals bepaald in het derde lid en minstens 50 % vanaf het vierde jaar na de datum van 
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- sociale verhuurkantoren en de agentschappen voor sociale huisvesting 

- de openbare vastgoedmaatschappijen en de sociale huisvestingsmaatschappijen 

- de vennootschappen met sociaal oogmerk 

- de diensten van OCMW’s die sociale inschakelingseconomie-initiatieven organiseren 

- de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen 

- werkgevers die nabijheidsdiensten en “initiatives de développement de l’emploi dans 

le secteur des services de proximité à finalité sociale” organiseren 

- werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten 

- werkgevers die “Entreprises de formation par le travail” inrichten 

- werkgevers die “ateliers de formation par le travail” inrichten.893  

Men zou kunnen argumenteren dat iedere onderneming bijvoorbeeld een vennootschap 

met sociaal oogmerk zou kunnen worden (hoewel dat dit wel een aanpassing van de 

statuten zou vragen en niet iedere onderneming een sociaal oogmerk wil nastreven), 

maatwerkbedrijf of een inschakelingsbedrijf kan worden, en dat het bijgevolg niet om een 

selectieve, maar om een algemene maatregel gaat. Dan zou het niet gaan om verboden 

staatssteun. Wij zijn echter van mening dat het in de praktijk erop neerkomt dat deze 

maatregel is voorbehouden aan bepaalde ondernemingen opgesomd in hogergenoemde 

lijst, die ook door de overheid erkend moeten worden en dat de maatregel bijgevolg toch 

                                                      
erkenning. Zij dienen eveneens te voorzien dat het omkaderingspersoneel, zijnde personeel dat bekwaam 
is om sociale vormings- en begeleidingsprogramma's te leiden en te ontwikkelen, minstens 10 % bedraagt 
van het personeel bestaande uit werknemers behorende tot de doelgroep. Zie artikel 1, §2 KB 3 mei 1999 
tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen 
werklozen, BS 5 juni 1999. 

893
  Een analyse van de werkgevers naar gewest (2004-2006), toont aan dat elke PWA ingeschakeld is in dit 

systeem. In het Vlaams gewest wordt relatief meer ingeschakeld via buurt- en nabijheidsdiensten en via 
de beschutte en sociale werkplaatsen. Daartegenover staat, dat in het Waalse Gewest relatief meer 
ingeschakeld wordt via inschakelingsbedrijven en het OCMW. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
tenslotte, valt het op dat meer dan de helft van de werkgevers behoren tot de categorie buurt- en 
nabijheidsdienst. Opmerkelijk is de lage penetratie van de beschutte werkplaatsen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest, met respectievelijk 0 en 24 erkende werkgevers. Het 
aandeel van sociale verhuurkantoren en sociale hypotheekkantoren is zeer laag. Zie het document 
Evaluatie van het aantal begunstigden van de maatregel SINE, FOD WASO, 
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=705 . 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=705
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nog selectief zal uitdraaien. Maatregelen die potentieel toegankelijk zijn voor alle 

ondernemingen, kunnen staatssteun bevatten, als het effect van de schijnbaar objectieve 

criteria toch selectief uitpakt omdat slechts bepaalde ondernemingen ervan kunnen 

profiteren. Het feit dat men zich eerst moet laten erkennen om tot de “groep” van 

inschakelingsbedrijven te behoren zou ook een argument kunnen vormen voor het selectief 

karakter. 

Als men kijkt naar de procedure voor de werkgevers die als inschakelingsbedrijf erkend 

willen worden, lijkt dit ook op een discretionaire beslissingsmacht van de overheid te wijzen, 

waarbij er sprake lijkt te zijn van interpretatie van de verschillende criteria. De werkgevers894 

die erkend wensen te worden als inschakelingsbedrijf, dienen daartoe, hetzij bij 

aangetekend schrijven, hetzij langs elektronische weg, een aanvraag in te dienen bij de cel 

sociale economie binnen de POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale 

economie. Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt de werkgever 

ofwel een bericht dat het dossier volledig is hetzij een verzoek om het dossier te 

vervolledigen. In geval het dossier volledig is wordt dit doorgestuurd naar een specifieke 

commissie die beschikt over een termijn van veertig kalenderdagen om de Ministers een 

advies over het project te bezorgen.  De werkgever wordt door de administratie 

gewaarschuwd vanaf wanneer deze termijn van veertig kalenderdagen begint te lopen. Na 

ontvangst van het advies van de commissie beschikken de Ministers over een termijn van 15  

kalenderdagen om een beslissing te nemen over de toekenning of een gemotiveerde 

weigering van de erkenning. De beslissing van de Ministers wordt tot slot per aangetekend 

schrijven medegedeeld aan de werkgever. 

279. Dreigt de SINE maatregel tot slot de mededinging te verstoren en heeft het een 

invloed op de interstatelijke handel? Wanneer er sprake is van steun bekostigd door de 

overheid en een voordeel voor een onderneming die daardoor begunstigd wordt, wordt 

zoals hoger reeds werd aangegeven, concurrentievervalsing eigenlijk aangenomen. De steun 

moet een potentieel effect hebben op concurrentie en handel. In dit geval worden de lasten 

verlicht die erkende SINE ondernemingen normaal zouden moeten dragen. Een groep 

                                                      
894

   Bedoeld wordt werkgevers die op basis van artikel 1,§1 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot 
uitvoering van artikel 7,§1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen 
werklozen erkend willen worden als inschakelingsbedrijf. 
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ondernemingen wordt ook rechtstreeks bevoordeeld ten opzichte van andere 

ondernemingen in dezelfde sector. 

Het lijkt er dus op dat de SINE maatregel staatssteun is, hoewel dit niet noodzakelijk 

betekent dat het automatisch ongeoorloofde steun is. Een uitweg zou de de minimis- of de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening kunnen zijn om de steun alsnog verenigbaar te 

laten zijn met de interne markt. Indien niet, zou een aanmelding bij de Commissie wel 

vereist zijn. 

B. Dienstenchequemaatregel 

280. De dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor de overheid een financiële bijdrage 

levert. Iedere meerderjarige privépersoon die in België gedomicilieerd is, kan hiermee tegen 

een gunstige prijs gebruikmaken van prestaties op het gebied van huishoudhulp.895 Het gaat 

hier dus om het laten uitvoeren van buurtwerken of –diensten:  

 schoonmaken met inbegrip van de ramen 

 wassen en strijken 

 verstelwerk van strijkgoed 

 bereiden van maaltijden 

Men mag dus niet met dienstencheques betalen voor klussen zoals de herstelling van een 

toilet, elektriciteitswerken, behangen en schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, 

babysitting, opvang van bejaarden en zieken, opvang en verzorging van dieren bij 

afwezigheid van de eigenaar, beheer of administratief werk voor een bedrijf, … 

Dienstencheques mogen ook slechts aangewend worden voor activiteiten die in de 

privésfeer plaats vinden. Prestaties in een professionele omgeving zijn niet toegelaten 

(bijvoorbeeld de schoonmaak van een dokterskabinet, wachtzaal, een kamer of een studio 

die verhuurd wordt, enz.). Hulp buiten het huishouden van de gebruiker wordt tot slot wel 

toegestaan in het geval van boodschappen doen (dagelijkse boodschappen zoals naar het 

                                                      
895

    Artikel 2, §1 Wet 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen, BS 11 augustus 2001. 
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postkantoor gaan, of naar de bakker of apotheker), strijken in een lokaal van de 

onderneming en vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.896 

281. De dienstencheque is bijgevolg een gesubsidieerd betaalmiddel en zou een vorm van 

consumentensteun zijn. Binnen het systeem van de dienstencheques komt echter wel een 

klein gedeelte van de tegemoetkoming van de RVA toe aan de erkende dienstencheque 

ondernemingen.897  

In artikel 8 §1 van het KB wordt zo gesteld dat:  

“Na validatie van de dienstencheques door het uitgiftebedrijf, stort dit binnen de tien 

werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de dienstencheque opgestuurd door 

de erkende onderneming, een bedrag gelijk aan de aanschafprijs van de 

dienstencheque bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, vermeerderd met de 

tegemoetkoming die voorgeschoten werd aan het uitgiftebedrijf, op de bankrekening 

van de erkende onderneming.” 

Men zou dus kunnen redeneren dat het hier gaat om een voordeel aan bepaalde 

ondernemingen verkregen uit staatsmiddelen. Wel zou men kunnen discussiëren over het 

feit of de dienstencheques al dan geen impact hebben op de interstatelijke handel. Zoals 

reeds hoger aangegeven, is de Commissie hier streng aangezien het volstaat dat wordt 

aangetoond dat de betrokken steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kán 

beïnvloeden en de mededinging dreigt te vervalsen. Toch geeft de Commissie wel enkele 

kenmerken mee om te helpen beslissen of bepaalde activiteiten toch een zuiver lokaal 

karakter kunnen hebben, namelijk: 

(a) de steun leidt er niet toe dat vraag of investeringen naar de betrokken regio 

worden afgeleid en werpt geen belemmeringen op voor de vestiging van 

ondernemingen uit andere lidstaten;  

(b) de door de begunstigde onderneming geproduceerde goederen of diensten 

hebben een zuiver lokaal karakter of een geografisch beperkt aantrekkingsgebied, en 

                                                      
896

  http://www.dienstencheques-rva.be/ondernemingen/toegelaten-activiteiten/ . 
897

   Artikel 8 van KB 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 22 december 2001. 

http://www.dienstencheques-rva.be/ondernemingen/toegelaten-activiteiten/
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(c) er is niet meer dan een marginaal effect op de markten en consumenten uit 

aangrenzende lidstaten.898 

282. Wat deze maatregel betreft, wordt echter aangenomen dat het hier niet gaat om 

staatssteun. In een brief van 26 februari 2001 zou de Europese Commissie immers hebben 

geoordeeld dat de werkzaamheden waarvoor dienstencheques kunnen worden gebruikt 

(zoals thuishulp van huishoudelijke aard) niet het voorwerp vormen van handelsverkeer 

tussen lidstaten. De Commissie besloot dan ook dat de vraagondersteunende subsidies die 

ten goede komen aan de dienstencheque-ondernemingen (van de commerciële en niet-

commerciële sector) geen staatssteun uitmaken aangezien er niet voldaan is aan de vierde 

staatssteunvoorwaarde.899  

Dit lijkt ook in lijn te zijn met de erkenning van het belang van deze diensten voor de 

uitdagingen van de arbeidsmarkt en voor het slagen van de EU2020-strategie. Activiteiten 

die een bijdrage leveren aan het welzijn van gezinnen en particulieren thuis, zoals 

zorgvoorzieningen en huishoudelijke diensten, hebben immers een groot potentieel om 

werkgelegenheid te scheppen. Thuiszorgdiensten maken samen met gezondheidsdiensten 

en thuiszorg deel uit van de "witte sector", terwijl huishoudelijke diensten zich aan de rand 

van deze categorie bevinden. De vraag naar zorg en huishoudelijke diensten zal naar 

verwachting toenemen als gevolg van de belangrijke trend van vergrijzing in alle lidstaten, in 

combinatie met de verwachte daling van het aantal potentiële verzorgenden in 

familieverband.900 

Persoonlijke en huishoudelijke diensten worden dan ook in de lidstaten  vaak genoemd als 

een mogelijk antwoord op de volgende kwesties: 

                                                      
898

   Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1 
VWEU, 2014, 55. 

899
  Europese Commissie, COMP/G2/PCL/cd (2001) D/17, Voorontwerp van wet tot bevordering van 

buurtdiensten en –banen. Zie ook het besluit van de Europese Commissie van 6 december 2001 m.b.t. 
steunmaatregel N 469/2001, België: Voorontwerp van decreet betreffende steunmaatregelen ter 
vergemakkelijking van de indienstneming van werkloze werkzoekenden door plaatselijke, gewest- en 
gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers van de niet-commerciële sector, het onderwijs en de 
commerciële sector, 6 november 2001, C(2001)2997, 5. Er is enkel sprake van staatssteun wanneer de 
(selectieve) steun ook het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

900
   Werkdocument Commissie over de benutting van het werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en 

huishoudelijke dienstverlening, Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie, Naar een 
banenrijk herstel, 18 april 2012, SWD(2012)95 final, 3. 
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- Beter evenwicht tussen werk en privéleven door een grotere uitbesteding van 

dagelijkse werkzaamheden thuis en van de zorg voor kinderen en ouderen. 

Toegankelijke en betaalbare zorg is ook een belangrijke voorwaarde voor een grotere 

participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

- Scheppen van werkgelegenheid voor relatief laaggeschoolden, met name wat 

huishoudelijke diensten betreft, tegen geringe kosten voor de overheidsfinanciën, 

door het verrichten van huishoudelijke diensten in de formele economie in plaats van 

in de schaduweconomie te bevorderen. Het scheppen van werkgelegenheid is ook 

een factor bij de beoordeling van de kosten van verschillende opties voor langdurige 

zorg.901 

Er wordt ook benadrukt dat persoonlijke en huishoudelijke diensten een sterk instrument 

zijn bij de bestrijding van zwartwerk. Gelet op de omvang van het zwartwerk in deze 

sectoren, kan de overheid interventie overwegen om het verrichten van persoonlijke en 

huishoudelijke diensten in de formele economie aan te moedigen. Die interventie kan 

betrekking hebben op zowel zorg als huishoudelijk werk. Dit kan gebeuren door rechtstreeks 

in te grijpen in de door de gebruiker betaalde prijs, bijvoorbeeld via dienstencheques gericht 

op specifieke taken. De consument betaalt slechts een deel van de werkelijke prijs (dicht bij 

de prijs op de zwarte markt) en de overheid betaalt het verschil. Er wordt vervolgens 

letterlijk gesteld dat: 

“De dienstencheque is één van de instrumenten die de solvabiliteit van de vraag 

vergroten. Het is ook een interessant instrument omdat het flexibel en gemakkelijk te 

gebruiken is. Dit laatste is met name van belang voor (al dan niet afhankelijke) 

ouderen die hulp behoeven. Het vereenvoudigt ook de administratieve procedures, 

maakt het mogelijk permanent te controleren aan wie de hulp is verleend, en 

begunstigt de ontwikkeling van lokale ondernemingen. Het laat ook een financieel 

spoor achter, waardoor de kosten en het terugverdieneffect gemakkelijker kunnen 

worden berekend.”902 

                                                      
901

   Werkdocument Commissie over de benutting van het werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en 
huishoudelijke dienstverlening, Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie, Naar een 
banenrijk herstel, 18 april 2012, SWD(2012)95 final, 3. 

902
   Werkdocument Commissie over de benutting van het werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en 

huishoudelijke dienstverlening, Begeleidend document bij de Mededeling van de Commissie, Naar een 
banenrijk herstel, 18 april 2012, SWD(2012)95 final, 9-10. 
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283. Verder wordt er letterlijk gesteld in artikel 107, lid 2, a VWEU dat met de interne markt 

verenigbaar zal zijn:  

“Steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat 

deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten.” 

Zoals BAQUERO CRUZ aanhaalt, wordt dit artikel door de Commissie ruim toegepast (de 

lidstaten hebben hier effectief meer speelruimte en de Commissie heeft slechts beperkte 

beoordelingsvrijheid), waarbij zij in het verleden ook steun heeft aanvaard die toegekend 

wordt aan de onderneming en dus indirect aan de consument, maar waarbij uiteindelijk de 

consument hier finaal voordeel bij heeft.903 

284. Wel is er nog discussie of er binnen de AGV, die hier van toepassing kan zijn aangezien 

het gaat om doelgroepwerknemers behorende tot de categorie kwetsbare en uiterst 

kwetsbare werknemers, er bij de cumulatie van meerdere maatregelen steeds rekening 

moet gehouden worden met elke tussenkomst vanuit de overheid aan de werkgever. Men 

argumenteert dat de dienstenchequemaatregel consumentensteun is, maar de financiële 

compensatie vanuit de overheid, in de vorm van een bijkomende financiële tegemoetkoming 

per benutte cheque ten voordele van het dienstenchequebedrijf, wordt wel aan de 

werkgever gegeven. De interpretatie van de Vlaamse overheid is dat de tussenkomst in SINE, 

vermeerderd met de tussenkomst in de dienstencheque, de 50% tussenkomst in loon, 

toegelaten in de AGV voor kwetsbare werknemers zou overschrijden.  

C. Beoordeling 

285. Stel dat men ervan uitgaat dat SINE effectief staatssteun is, dan blijft de vraag of 

dienstencheques dat ook zijn.  

Op basis van de brief van de Commissie gaan we er echter van uit dat dit niet het geval is, 

hoewel discussie zou kunnen bestaan rond het stuk steun die de ondernemingen (en dus 

niet de consumenten) verkrijgen binnen deze maatregel (en waarbij men dus niet zou 

kunnen spreken van ‘consumentensteun’).  

                                                      
903

    J. BAQUERO CRUZ, “Social services of general interest and the state aid rules,” in U. NEERGAARD et al., 
Social services of general interest in the EU, Legal issues of services of general interest, Den Haag, TMC 
Asser, 2013, 296-299. 
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Als we vervolgens kijken naar wat men concreet zegt in de AGV omtrent het cumuleren van 

verschillende kosten, wordt in artikel 8, lid 1 gesteld dat: 

“Het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het 

gesteunde project of de gesteunde onderneming in aanmerking wordt genomen.” 

Lid 3 vervolgt door te stellen dat krachtens deze verordening vrijgestelde steun met 

identificeerbare in aanmerking komende kosten mag worden gecumuleerd met: 

a) andere staatssteun, zolang die maatregelen andere identificeerbare in aanmerking 

komende kosten betreffen; 

b) andere staatssteun ten behoeve van dezelfde, geheel of gedeeltelijk 

overlappende, in aanmerking komende kosten mits deze cumulatie niet ertoe leidt 

dat de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag die krachtens deze 

verordening voor deze steunmaatregel gelden, wordt overschreden.904 

Er wordt echter letterlijk gesteld (door de overheid en de Commissie) dat dienstencheques 

geen staatssteun zijn. De vraag is bijgevolg of deze steun al dan niet moet worden bijgeteld, 

wat volgens ons negatief moet beantwoord worden wegens geen staatssteun zijnde, 

waardoor er geen probleem rijst van een cumul tussen deze twee maatregelen. 

Indien de steun betreffende dienstencheques als de minimissteun zou worden 

gekwalificeerd, bepaalt artikel 8,5 van de AGV wel dat de steun niet gecumuleerd mag 

worden met deze steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten indien dit soort 

cumulering ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de in de AGV 

uiteengezette steunintensiteiten, en zou er dus wel een probleem kunnen rijzen. 

286. Wat wel problematisch kan zijn is de SINE-maatregel zelf en de vraag of deze 

maatregel op zich wel voldoet aan de voorwaarden neergelegd in de AGV met betrekking tot 

tewerkstellingssteun aan kwetsbare en uiterst kwetsbare werknemers. Zoals door de 

                                                      
904

   Zie ook overweging 25 van Verordening Commissie nr. 651/2014: “De krachtens deze verordening 
vrijgestelde steun mag worden gecumuleerd met andere verenigbare steun die krachtens een andere 
verordening is vrijgesteld of door de Commissie is goedgekeurd, mits die maatregelen verschillende, 
identificeerbare in aanmerking komende kosten betreffen. Wanneer verschillende bronnen van steun 
betrekking hebben op dezelfde, elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende, in aanmerking komende 
kosten, dient cumulering te worden toegestaan tot de hoogste steunintensiteit of het hoogste 
steunbedrag dat krachtens deze verordening voor die steun geldt.” 
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overheid gesteld wordt, kan er bijvoorbeeld wat betreft de beperking van de steun niet met 

zekerheid worden gesteld, gezien de complexiteit van de materie, of de erkende 

ondernemingen onder, dan wel boven het bedrag van 5 miljoen euro per onderneming per 

jaar steun genieten. 

Ook moet onderzocht worden of de steun transparant is (kan het bruto subsidie equivalent 

vooraf precies worden berekend, zonder dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd?), 

een stimulerend effect heeft (is de steun noodzakelijk om de begunstigde tot een bepaalde 

actie te bewegen?) en beperkt is in intensiteit (hier maximaal 50% van de in aanmerking 

komende kosten). Een hervorming van deze maatregel die in het verschiet ligt, vangt deze 

vraagtekens naar de toekomst toe natuurlijk op en krijgt de Vlaamse overheid de kans om 

een aanmelding bij de Commissie te vermijden door een “AGV-proof” - regeling uit te 

werken. 

287. Heel deze discussie toont echter zeer duidelijk aan hoe complex de interpretatie van 

EU-staatssteunregelgeving wel kan zijn en dat discussies betreffende of een maatregel al dan 

niet verenigbaar is met de interne markt en bijgevolg wat de juiste interpretatie is van 

elementen in de definitie van staatssteun zeer verschillend kan zijn. Zelfs na het uitvaardigen 

van de nodige instrumenten (zoals de AGV), interpretatieve mededelingen en handleidingen, 

is discussie zelfs binnen een lidstaat zeker niet uitgesloten, met rechtsonzekerheid voor de 

maatschappelijke onderneming tot gevolg wat ook zeer nefast is voor hun functionering. 

3.4. Individueel aan te melden werkgelegenheidssteun 

288. Maatregelen in het kader van werkgelegenheidssteun ten belope van meer dan 5 

miljoen euro per onderneming per jaar (kwetsbare werknemers) en meer dan 10 miljoen 

euro per onderneming per jaar (gehandicapte werknemers) moeten wel worden aangemeld 

bij de Commissie. De Commissie heeft hiervoor een richtsnoer uitgevaardigd met criteria905. 

Deze worden echter niet automatisch toegepast; het beoordelingsniveau van de Commissie 

hangt immers af van het risico van vervalsing van de mededinging en van de aard van de 

zaak.  

De Commissie onderzoekt telkens zowel de positieve als de negatieve effecten van de steun. 

                                                      
905

  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 
melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 6. 
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289. Bij de positieve effecten van de steun906 moeten de lidstaten eerst aantonen dat de 

steun gericht is op een doelstelling van gemeenschappelijk belang. De Commissie zal 

rekening houden met het aantal en de categorieën werknemers waarop de maatregel 

betrekking heeft, het werkgelegenheidspercentage van de categorieën werknemers waarop 

de maatregel betrekking heeft op nationaal en/of regionaal niveau en in de betrokken 

onderneming of ondernemingen; het werkloosheidspercentage voor de categorieën 

werknemers waarop de maatregel betrekking heeft op nationaal en/of regionaal niveau en 

de bijzonder gemarginaliseerde subgroepen binnen de bredere categorie gehandicapte en 

kwetsbare werknemers. 

Vervolgens wordt er gekeken of staatssteun een passend beleidsinstrument is, waarbij de 

lidstaat moet aantonen dat het andere beleidskeuzen heeft overwogen en moeten de 

voordelen van een selectief instrument als staatssteun voor de specifieke onderneming 

vaststaan. 

Vervolgens wordt ook het stimulerend effect en de noodzaak van de steun onderzocht. 

Staatssteun voor de indienstneming van deze werknemers moet er met name toe leiden dat 

de begunstigde van de steun zijn gedrag zodanig positief wijzigt, dat er een netto toename is 

van het aantal kwetsbare of gehandicapte werknemers. De Commissie zal rekening houden 

met de interne documenten van de begunstigde van de steun inzake arbeidskosten i.v.m. de 

betrokken werknemers voor twee scenario’s, namelijk met steun en zonder steun, de 

bestaande of eerder verleende loonsubsidies in de betrokken onderneming en de jaaromzet 

van de categorieën werknemers waarop de maatregelen betrekking hebben. 

Tot slot moeten de lidstaten aantonen dat de steun noodzakelijk is en dat het bedrag 

beperkt is tot het minimum om de steundoelstelling te bereiken (“evenredigheid van de 

steun”).  

290. Bij negatieve effecten van de steun907 kan de steun in bepaalde gevallen toch nog 

leiden tot een negatieve gedragswijziging van de begunstigde, waardoor de mededinging 

aanzienlijk wordt vervalst. In die gevallen zal de Commissie die vervalsing onderzoeken. 

                                                      
906

  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 
melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 6-8. 

907
  Mededeling Commissie, Criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid van individueel aan te 

melden staatssteun voor de indienstneming van kwetsbare en gehandicapte werknemers, Pb.C. 11 
augustus 2009, afl. 188, 8. 
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Hierbij houdt de Commissie rekening met de kenmerken van de steun, de marktkenmerken, 

de kenmerken van de sector en de situatie op de arbeidsmarkt (meer bepaald met de 

werkloosheids- en werkgelegenheidspercentages, de loonniveaus en het arbeidsrecht).  

§4. Tussenbesluit  

291. De maatschappelijke onderneming kan op veel domeinen actief zijn en creëert onder 

andere tewerkstelling voor kansengroepen, een belangrijke prioriteit voor de EU. De 

bevordering van werkgelegenheid en de sociale samenhang vormt dan ook een belangrijke 

doelstelling van het economisch en sociaal beleid van de Unie en haar lidstaten. Dit wordt 

bewezen door de aanbeveling van de Europese Commissie van 2008 over de actieve inclusie 

van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en waarbij de lidstaten worden 

aangemaand om een geïntegreerd beleid ter bevordering van actieve inclusie op te zetten 

en ten uitvoer te leggen, waaronder: steun verlenen aan de sociale economie als een vitale 

bron van instapbanen voor mensen met een achterstandspositie en het bevorderen van 

financiële prikkels voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Het Sociaal 

Investeringspakket van 2013 bevestigt dit. 

292. Het staat vast dat maatschappelijke ondernemingen goederen en diensten op de 

markt brengen en daarbij hun middelen economisch efficiënt inzetten met de bedoeling 

continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. Zij oefenen met andere woorden bijgevolg wel 

degelijk economische activiteiten uit en worden beschouwd als ondernemingen in de zin van 

het mededingingsrecht. 

293. Indien er sprake is van overheidssteun (1), die de onderneming een economisch 

voordeel biedt dat zij niet langs de normale commerciële weg zou hebben verkregen (2), dat 

ook selectief is (3) de mededinging dreigt te vervalsen (4) en een potentiële invloed op de 

tussenstaatse handel heeft (5), is er sprake van staatssteun. Het sociaal karakter van 

steunmaatregelen (bijvoorbeeld voor de tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen) is in 

ieder geval niet voldoende om hen buiten de classificatie van staatssteun te houden in het 

kader van artikel 107 VWEU, aangezien er gekeken wordt naar het effect van de maatregel 

en niet naar de doelstelling ervan. 

Volgens de tekst van artikel 107, lid 1 VWEU zijn steunmaatregelen die bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producties begunstigen onverenigbaar met de interne markt. 

Het begunstigen van bepaalde ondernemingen op grond van hun rechtsvorm en/of bepaalde 
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specifieke sectoren, bijvoorbeeld door bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe te kennen, 

voldoet op eerste gezicht bijgevolg aan het (materiele) selectiviteitscriterium. Aangezien 

sociale economie een Vlaamse bevoegdheid is, zou men vragen kunnen stellen of er ook 

automatisch sprake kan zijn van territoriale selectiviteit en hoe ver de Vlaamse overheid kan 

gaan in het specifiek uitwerken van steunmaatregelen voor maatschappelijke 

ondernemingen.  

In een recent arrest in het kader van belastingsmaatregelen voor coöperaties was het Hof 

echter wel van mening dat coöperatieve vennootschappen en commerciële ondernemingen 

zich niet in een vergelijkbare feitelijke en juridische situatie bevonden (en dat er dus niet aan 

de voorwaarde van het verkrijgen van een voordeel was voldaan) en dat steunmaatregelen 

beperkt tot coöperatieve vennootschappen gerechtvaardigd zouden kunnen worden op 

basis van de specifieke eigenschappen van de coöperatieve vennootschap. Van belang 

hierbij was dat kan worden aangetoond dat er daadwerkelijk een doelstelling van 

“onderlinge bijstand” wordt nagestreefd. De coöperatie moet met andere woorden 

optreden in het economisch belang van de leden en met hen een bijzondere persoonlijke 

relatie onderhouden, waarbij de leden actief worden betrokken en recht hebben op een 

billijk aandeel in de economische resultaten. 

Bij de laatste voorwaarde (beïnvloeding van de tussenstaatse handel) kan men zich de vraag 

stellen of de eerder lokale diensten hieraan voldoen. In een aantal beschikkingen heeft de 

Europese Commissie bevestigd dat het mogelijk is om lokale activiteiten te steunen, zonder 

dat er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid VWEU. Zoals hoger echter 

aangegeven gebruikt het Hof een ruime interpretatie. In het Altmark-arrest werd dan ook 

bevestigd dat het opereren op een vooral lokale markt eigenlijk irrelevant is en er 

gemakkelijk wordt voldaan aan de vereiste van beïnvloeding van het handelsverkeer. De 

potentie volstaat immers. 

294. De EU-wetgever heeft op grond van artikel 109 VWEU aan de Commissie de 

bevoegdheid verleend om voor bepaalde categorieën van steun vrijstellingen te verlenen. Zo 

is er de de-minimisregeling van de Commissie, die stelt dat staatssteun onder een bepaald 

bedrag (momenteel 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren) niet als 

bedreigend beschouwd wordt voor de interne markt.  

Sinds 2014 is ook de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening in werking getreden, 

waarbij werkgelegenheidssteun voor “kwetsbare”, “uiterst kwetsbare” en “gehandicapte” 
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werknemers onder bepaalde drempels vrijgesteld zijn van aanmelding bij de Commissie. 

Maatregelen ten belope van meer dan 5 miljoen euro per onderneming per jaar (kwetsbare 

werknemers) en meer dan 10 miljoen euro per onderneming per jaar (gehandicapte 

werknemers) moeten wel worden aangemeld bij de Commissie. Het beoordelingsniveau van 

de Commissie zal afhangen van de risico’s van vervalsing van de mededinging en van de aard 

van de zaak. Hierbij wordt gekeken naar de positieve alsook naar de negatieve aspecten van 

de steun.  

Het is duidelijk dat de nieuwe AGV een positieve evolutie is en dat het de lidstaten een kader 

en de nodige manoeuvreerruimte geeft om tewerkstellingssteun op maat te kunnen 

verlenen. Het is dan aan de lidstaten om een gepast en correct kader uit te dokteren, een 

weliswaar haalbare maar niet gemakkelijke taak.  

Er is echter geen algemene regel of richtlijn, ieder geval wordt geanalyseerd in functie van 

de karakteristieken van de concrete markt, de invloed van de speler, etc. Het doel van de 

maatregel is hierbij niet van belang, wel de uitwerking op het EU handelsverkeer. Dit moet 

men bijgevolg geval per geval beoordelen en blijft een feitenkwestie. Zelfs in het geval er 

sprake is van staatssteun en er een aanmelding moet gebeuren, hoeft het niet noodzakelijk 

slecht af te lopen. De Commissie kan immers nog besluiten dat de steun noodzakelijk en 

proportioneel is. 

295. Maatschappelijke ondernemingen kunnen de opdracht krijgen om diensten van 

algemeen belang aan te bieden. We staan hier nader bij stil in het volgend onderdeel. 

Afdeling 4. Diensten van algemeen (economisch) belang: artikel 106 lid 2 VWEU als 

evenwichtsmechanisme? 

§1. Situering 

1.1. Diensten van algemeen belang 

296. Verscheidene activiteiten die maatschappelijke ondernemingen ontplooien hebben 

een doelstelling van algemeen belang. Om de gevolgen daarvan beter te kunnen situeren, is 

het nodig eerst het kader van diensten van algemeen (economisch) belang (DA(E)B) te 

schetsen. 
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297. Traditioneel is de voornaamste doelstelling van het mededingingsrecht beperkingen op 

de mededinging wegnemen, omdat mededinging zorgt voor open markten en bijgevolg voor 

de grootste efficiëntie bij de toekenning van middelen, met grotere welvaart voor 

consumenten. Een andere doelstelling van het mededingingsrecht is onder andere 

herdistributie van welvaart.908  Deze verschillende doelstellingen sluiten elkaar echter niet 

uit. Het is dus niet zo dat diensten en verplichtingen van algemeen belang noodzakelijkerwijs 

hindernissen zijn voor mededinging en vreemd aan de doelstellingen van het 

mededingingsrecht.909 

298. Diensten van algemeen belang (DAB) vormen een belangrijke pijler van het Europese 

samenlevingsmodel waarin het belangrijk wordt gevonden dat alle burgers en 

ondernemingen van de Europese Unie beroep kunnen doen op kwalitatief hoogwaardige en 

betaalbare diensten. Diensten van algemeen belang zijn essentieel voor de waarborging van 

sociale en territoriale samenhang en voor het concurrentievermogen van de Europese 

economie.910 In vrijwel alle lidstaten wil de overheid dan ook de verlening van een 

kwalitatief goede dienst tegen een voor iedereen redelijke prijs garanderen. De 

voornaamste doelstelling van de ondernemingen die deze diensten aanbieden is niet om 

zoveel mogelijk winst te maken, maar wel het aanbieden van diensten die essentieel worden 

geacht voor het functioneren van de maatschappij.911 

In 1996 stelde de Commissie in een mededeling912 dat: 

“The community’s involvement with services of general interest is within the context 

of an open economy which is based on a commitment to mutual assistance 

(“solidarity” for short), social cohesion and market mechanisms.” 

299. Het thema diensten van algemeen belang is moeilijk om verschillende redenen:  

(1) de interpretatie van de teksten van artikel 14 of 106 lid 2 VWEU (meer hierover 

verder);  

                                                      
908

  R. WHISH, Competition law, Oxford, University Press, 2009, 19-20. 
909

  I. HOUBEN, “Public service obligations: moral counterbalance of technical liberalization legislation?” ERPL 
2008, 26. 

910
  Mededeling Commissie, Witboek over diensten van algemeen belang, 12 mei 2004, COM(2004)374, 4-5. 

911
  J. BAQUERO CRUZ, “Beyond competition: services of general interest and European community law,” in G. 

DE BURCA, EU law and the welfare state: in search of solidarity, Oxford, University Press, 2005, 170. 
912

  Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 11 September 1996, COM(96)443 
definitief, 5, §5. 
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(2) er bestaan veel verschillen tussen de rechtsstelsels van de lidstaten met betrekking 

tot deze diensten waardoor een uniforme oplossing moeilijk blijft en de oplossing 

omtrent de (economische) kwestie hoeveel mededinging in overeenstemming is met 

de voorziening van diensten van algemeen belang, traditioneel overgelaten wordt aan 

nationale instanties (die beslissingen namen op basis van politieke en economische 

grondslagen).913 

300. Er bestaat (nog) geen EU-definitie van DAB914. In het Groenboek van 2003 werd gesteld 

dat het: 

“Waarschijnlijk wenselijk noch mogelijk (is) één enkele, alomvattende Europese 

definitie van diensten van algemeen belang te ontwikkelen. De bestaande 

Gemeenschapswetgeving inzake diensten van algemeen economisch belang bevat 

echter een aantal gemeenschappelijke elementen, aan de hand waarvan een nuttig 

communautair concept van diensten van algemeen economisch belang vastgesteld 

kan worden. Deze elementen betreffen met name: universele dienstverlening915, 

continuïteit, kwaliteit van de dienstverlening, betaalbaarheid en gebruikers- en 

consumentenbescherming.”916 

Nochtans stelde de Commissie nog in 2001 dat: 

“Hoewel de lidstaten grote vrijheid behouden als het gaat om de middelen waarmee 

zij de doelstelling van solidariteit, die via de diensten van algemeen belang vorm 

krijgt, wil verwezenlijken, een gemeenschappelijke basisdefinitie van dit algemeen 

                                                      
913

  BAQUERO CRUZ, J., “Beyond competition: services of general interest and European community law,” in G. 
DE BURCA, EU law & the welfare state: in search of solidarity, Oxford, University Press, 2005, 170-171. 

914
  In Frankrijk zijn DAB goed ingeburgerd, zowel op juridisch als institutioneel en cultureel vlak, in het 

Verenigd Koninkrijk echter is er geen juridische notie van DAB. J. BAQUERO CRUZ, “Beyond competition: 
services of general interest and European community law,” in G. DE BURCA, EU law and the welfare state: 
in search of solidarity, Oxford, University Press, 2005, 171. 

915
  Het concept “universele dienst” heeft betrekking op een reeks eisen ten aanzien van het algemeen belang, 

door middel waarvan gewaarborgd wordt dat bepaalde diensten van een nader gespecificeerde kwaliteit 
en tegen een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs beschikbaar zijn 
voor alle consumenten en gebruikers op het grondgebied van de gehele lidstaat, onafhankelijk van de 
geografische locatie. Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, 
COM(2003)270 def, paragraaf 50 (eigen cursivering toegevoegd). 

916
  Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, COM(2003)270 def,  

paragraaf 49 (eigen cursivering toegevoegd). 
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belang noodzakelijk (kan) zijn om de trouw aan de beginselen van de Unie te 

versterken…”917 

Er wordt aangenomen dat de term “diensten van algemeen belang” zowel markt- als niet-

marktdiensten omvat die door de overheidsinstanties van algemeen belang worden geacht 

en waarvoor zij specifieke openbaredienstverplichtingen918 laten gelden.919 Het gaat met 

andere woorden om een overkoepelende term voor Diensten van algemeen economisch 

belang (DAEB) en niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB). Traditionele 

criteria voor het bepalen van het “algemeen belang” zijn, zoals hoger aangehaald: 

universaliteit, transparantie, continuïteit en toegankelijkheid. 920  

301.  Diensten van “algemeen belang” worden in veel sectoren in nationale wetgeving 

geregeld. De Commissie deelde in 2001 mee dat de lidstaten:  

“De vrijheid hebben om te definiëren wat zij beschouwen als diensten van algemeen 

economisch belang, en wel op basis van de specifieke kenmerken van de activiteiten, 

waarbij deze definitie uitsluitend op duidelijke fouten kan worden gecontroleerd.”921  

Of een dienst moet worden beschouwd als een dienst van algemeen belang en hoe die moet 

worden beheerd is een kwestie die in de allereerste plaats op nationaal niveau wordt 

beslist.922  

De mening van de lidstaten is echter niet doorslaggevend. De Europese Commissie, in geval 

van een staatssteunmelding en het Europees Hof van Justitie, bij een conflict voor het Hof, 

kunnen immers achteraf toetsen of de overheid bij het aanwijzen van een DAEB geen 

kennelijke fout heeft gemaakt, en of de toewijzing volgens de procedurele vereisten is 

verlopen.923 Hoewel de lidstaten dus bevoegd zijn om zelf te bepalen wat zij onder algemeen 

                                                      
917

  Mededeling Commissie inzake diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 19 januari 2001, afl. 17, 15, 
§64. 

918
  Mededeling Commissie, De diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 26 september 1996, afl. 281, 3. 

919
  Mededeling Commissie inzake diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 19 januari 2001, afl. 17, 23. 

920
  Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van 

algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006) 177 definitief, 10, 3.1. 
921

    Mededeling Commissie inzake diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 19 januari 2001, afl. 17, 8. 
922

  Mededeling Commissie inzake diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 19 januari 2001, afl. 17, 8. 
923

  J. MEULMAN, “Na het Groenboek over Diensten van Algemeen Belang: naar een horizontale aanpak van 
overheidsinterventie?” SEW 2004, 3, 98. Deze auteur schrijft dat vragen naar de definitie van de dienst 
van algemeen economisch belang, vragen is naar de kerntaken van de overheid: in welke sectoren van de 
economie mag de overheid interveniëren om niet-economische doelstellingen te verwezenlijken en uit 
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belang verstaan, zijn zij wel aan (strikte) regels gebonden. Zo moet er onder andere sprake 

zijn van een ontoereikende markt (marktfalen), moet de dienst duidelijk en wettelijk zijn 

omschreven en mag er geen overcompensatie plaatsvinden.924  

Reeds in 1996 omschreef de Commissie de balans als moeilijk:  

“The real challenge is to ensure smooth interplay between, on the one hand, the 

requirements of the single European market and free competition in terms of free 

movement, economic performance and dynamism and, on the other, the general 

interest objectives. This interplay must benefit individual citizens and society as a 

whole. This is a very tricky balancing act, since the goalposts are constantly moving: 

the single market is continuing to expand and public services, far from being fixed, 

are having to adapt to new requirements.”925 

1.2. Diensten van algemeen economisch belang 

302. DAEB verschillen in zoverre van gewone diensten dat overheidsinstanties menen dat in 

deze diensten moet worden voorzien, ook als de markt daartoe zelf niet voldoende 

stimuleert.926 In het BUPA-arrest van 2008 formuleerde het Gerecht een aantal 

minimumcriteria, namelijk ten eerste de aanwezigheid van een document waarbij de 

ondernemingen in kwestie belast worden met de DAEB en ten tweede het universele en 

dwingende karakter van die opdracht.927 Er is echter geen autonoom, EU DAEB concept.928 

303. De term “DAEB” wordt wel gebruikt in de artikelen 14 en 106 van het Verdrag 

betreffende de werking van de EU (ex artikelen 16 en 86 van het EG Verdrag).929  

                                                      
welke sectoren moet zij zich terugtrekken? en X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang 
en staatssteun, Europa Decentraal & Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 19. 

924
  X., Praktijkvraag “De dienstenrichtlijn en DAEB/DAB,” 14 juli 2008, www.europadecentraal.nl  en  X., 

Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal & Ministerie 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 19. 

925
  Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 11 September 1996, COM(96)443 

definitief, 5, § 19. 
926

  Mededeling Commissie inzake diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 19 januari 2001, afl. 17, 7. 
927

  Ger. T-289/03, Bupa/Commissie, 12 februari 2008, Jur. 2008, II-81. 
928

  M. ROSS, “The Bupa case and SGEIs,” ELR 2009, 34, 131. 
929

  Oud artikel 86, lid 2 EG (oud artikel 90 lid 2, nu artikel 106, lid 2 VWEU) werd door het Verdrag van Rome 
in 1957 ingevoerd. Door het Verdrag van Amsterdam werd artikel 16 (oud artikel 7 D) in 1997 ingevoerd. 
Artikel 16 EG werd artikel 14 VWEU. 

http://www.europadecentraal.nl/
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Zo machtigt artikel 106 lid 2 VWEU de lidstaten en ondernemingen, aan wie de uitvoering 

van een dienst van algemeen economisch belang is toevertrouwd, (indien dat noodzakelijk is 

met het oog op deze taak), af te wijken van de verboden die zijn vastgelegd in 

verdragsartikelen op het terrein van de mededinging, het vrij verkeer en staatssteun. De 

veronderstelling achter deze bepaling is dat op vrije, niet gereguleerde markten bepaalde 

diensten niet aan alle consumenten worden aangeboden voor een redelijke prijs.930 

Daarnaast draagt artikel 14 VWEU de lidstaten en de Unie op ervoor zorg te dragen dat de 

DAEB functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun 

taken te vervullen. Artikel 14 zet de toegang tot DAEB tussen de gedeelde waarden van de 

EU en erkent hun rol bij het promoten van sociale en territoriale cohesie:931 

“Gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de 

gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij 

het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, dragen de Unie en de lidstaten 

er, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het 

toepassingsgebied van de Verdragen zorg voor dat deze diensten functioneren op 

basis van beginselen en, met name economische en financiële, voorwaarden die hen 

in staat stellen hun taken te vervullen. Het Europees Parlement en de Raad stellen 

volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen deze beginselen en 

voorwaarden vast, onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om, met 

inachtneming van de Verdragen, dergelijke diensten te verstrekken, te laten 

verrichten en te financieren.” 

In vergelijking met het oude artikel 16 EG932 wordt nu expliciet vermeld dat deze 

voorwaarden financiële en economische condities behelzen. Er wordt dus veel armslag 

                                                      
930

  N. FIEDZIUK, “Services of general economic interest and the Treaty of Lisbon: opening doors to a whole 
new approach or maintaining the status quo,” ELR 2011, 226. 

931
  N. FIEDZIUK, “Services of general economic interest and the Treaty of Lisbon: opening doors to a whole 

new approach or maintaining the status quo,” ELR 2011, 226. 
932

  Artikel 16 EG Verdrag luidde als volgt: “Gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang 
in de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen 
van sociale en territoriale samenhang, dragen de Gemeenschap en de lidstaten, in het kader van hun 
onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag, er zorg voor dat deze 
diensten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te 
vervullen.” Dit artikel werd na het Verdrag van Amsterdam ingevoerd in het deel omtrent de “beginselen” 
van de Europese Gemeenschap. De Commissie was tot het besluit gekomen dat het voorzien van DAB 
centraal lag binnen de waarden waarop het Europees sociaal model is gevestigd. Er werd bijgevolg in het 
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gegeven aan de lidstaten, wat in lijn is met de jurisprudentiële ontwikkelingen. Anderzijds 

lijkt het ook tegenstrijdig dat er enerzijds aan de EU de bevoegdheid wordt gegeven om 

“algemene principes en voorwaarden” uit te werken terwijl de lidstaten de bevoegdheid 

hebben om deze diensten te voorzien, te organiseren en te financieren.933 Het artikel kan 

dus op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het Verenigd Koninkrijk heeft alvast 

laten weten dat het niet van plan is om gebruik toe te laten van deze bepaling voor een 

horizontale regelgeving betreffende DAEB, maar wel voor specifieke regelgeving voor een 

bepaalde dienst, zoals nu gebeurt op basis van andere verdragsartikels.934 

Verder bevat artikel 14 VWEU een passage die niet in artikel 16 EG terug te vinden was. 

Volgens deze passage “kan de Unie bij verordeningen regels vaststellen voor de beginselen 

en de voorwaarden voor de diensten van algemeen economisch belang.”  

Er wordt hierbij uitdrukkelijk opgemerkt dat “de bevoegdheden van de lidstaten ten aanzien 

van deze diensten gerespecteerd dienen te worden.” 

Hieruit blijkt met andere woorden dat diezelfde lidstaten in het Verdrag van Lissabon een 

expliciete rechtsgrondslag introduceerden voor Europese regelgeving op het terrein van 

DAEB.935 Dit was voor de invoering van deze laatste alinea niet het geval: artikel 16 EG bood 

geen rechtsgrond om een specifiek instrument aan te nemen. Andere artikelen hadden wel 

als rechtsgrondslag kunnen dienen, (oud) artikel 95 EG bijvoorbeeld, aangezien dit artikel 

voor bijna alle regelgeving of richtlijnen werd gebruikt voor netwerkindustrieën die 

                                                      
Verdrag van Amsterdam een nieuw artikel ingevoerd dat in 1999 in werking trad. § 70 Mededeling van de 
Europese Commissie, De diensten van algemeen belang in Europa, Pb.C. 26 september 1996, afl. 281, 3. 

933
  Deze tweede zin werd tijdens een tweede stadium van het schrijfproces toegevoegd en lijkt bedoeld 

geweest te zijn om de omvang van de bevoegdheid gegeven in de eerste zin te beperken. M. DAWSON en 
B. DE WITTE, “The EU legal framework of social inclusion and social protection: between the Lisbon 
strategy and the Lisbon Treaty,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social inclusion and 
social protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 2012, 57-58. 

934
  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of 

the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare Functions into EU 
Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 87. “In practice, given the wide range of activities that could be defined as 
SGEIs, the Government believes it would be impractical to attempt to establish EU-wide service 
requirements that could be applied to all of them. Rather, the Government takes the view that it makes 
more sense to deal with public service obligations in sectoral legislation governing specific areas of 
activity, as currently happens.” House of Lords EU Committee, The Treaty of Lisbon: an impact assessment, 
volume II, 10

th
 report of session 2007-2008, B. 23, 6. Zie ook X., “Brussels turns down bids for EU law on 

public services”, 19 november 2007, www.euobserver.com . 
935

  F. AMTENBRINK en J.W. VAN DE GRONDEN, “Economisch recht en het Verdrag van Lissabon I: 
mededinging en interne markt,” SEW 2008, 326. 

http://www.euobserver.com/
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verbonden waren met DAEB. Een kaderrichtlijn was ook het meest relevante instrument, 

aangezien het in overeenstemming was met het protocol betreffende de principes van 

subsidiariteit en proportionaliteit, aangehecht bij het Verdrag van Amsterdam.936 

De wetgeving op grond van artikel 14 VWEU zal nu dus onderworpen worden aan co-

besluitvorming van de Raad en het Europees Parlement, de gewone 

wetgevingsprocedure937.  

Belangrijk om te vermelden is dat ook verklaring 13 die aan het Verdrag van Amsterdam 

werd gehecht en  nog steeds van kracht is, vermeldt dat:  

“De bepalingen van artikel 7 D van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap over openbare diensten worden uitgevoerd met volledige 

inachtneming van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer wat de 

beginselen van gelijke behandeling, kwaliteit en continuïteit van deze diensten 

betreft.” 

1.3. Niet-economische diensten van algemeen belang 

304. Het nieuwe VWEU bevat verder een protocol betreffende diensten van algemeen 

belang. Voor het eerst in primair recht, namelijk in het Verdrag, wordt de essentiële rol en 

de ruime discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten om 

DAEB te verrichten, te doen verrichten en te organiseren erkend en worden ook de NEDAB 

vermeld.938  

Protocol nr. 26 is tot op zekere hoogte terug te voeren tot een eis van de Nederlandse eerste 

minister op de Europese Raad van juni 2007, als reactie op de officiële aanmaning van de 

Europese Commissie die de organisatie van gesubsidieerde huisvesting in Nederland in vraag 

stelde.939 Volgens de Commissie was het kwalificeren van het huisvestingssysteem in 

Nederland als DAEB een kennelijk misbruik. Het verhuren van woningen aan personen die 

niet sociaal achtergesteld zijn, kon volgens de Commissie niet opgevat worden als een 

                                                      
936

  S. RODRIGUES, “Towards a general EC framework instrument related to SGEI? Political considerations and 
legal constraints,” in M. KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN DER GRONDEN, The changing legal 
framework for services of general interest in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 260-261. 

937
  CES, Analysis of the implications of the Lisbon treaty on services of general interest and proposals for 

implementation, CES discussion paper, www.ces.etat.lu , paragraaf 5, 39. 
938

  Zie artikel 1 en 2 Protocol betreffende de diensten van algemeen belang, 17 december 2007, C-306/158. 
939

  Brief Europese Commissie, 14 juli 2005, COMP H1FSP/lc (2005) A/30854 D/1001. 

http://www.ces.etat.lu/
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openbare dienst.940 Artikel 2 zou de bezorgdheid wegnemen dat de Unie alle publieke 

diensten zou willen regelen en niet louter de economische diensten van algemeen belang.941  

Het feit dat het protocol gewijd is aan DAB als een geheel en niet alleen aan DAEB is nieuw. 

Het feit dat het protocol gehecht aan een verdrag deel uitmaakt van dit verdrag betekent 

ook dat het concept van NEDAB evolueert van “soft law” naar primair recht.942 Het is ook de 

eerste keer dat er in een tekst van primair recht verwezen wordt naar NEDAB (in artikel 2 

van het protocol).943 Dit artikel zou gezien kunnen worden als een poging om deze diensten 

een soort van grondwettelijke immuniteit te verlenen van de logica van het openen van het 

integratie proces (met nadruk op het mededingingsregime). In die zin is het artikel 

“innovatief”.944  

305. In het protocol vindt men een verwijzing terug naar “gedeelde waarden van de Unie” 

met betrekking tot DAEB in de zin van artikel 14. Deze waarden, die onder artikel 2 VEU en 

artikel 14 VWEU worden vermeld,945 omvatten volgens dit protocol: 

 de essentiële rol en de ruime discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale 

en lokale autoriteiten om DAEB te verrichten, te doen verrichten en te organiseren 

op een manier die zoveel mogelijk overeenstemt met de behoeften van de 

gebruikers; 

 de diversiteit tussen verschillende DAEB en de verschillen in de behoeften en 

voorkeuren van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit verschillende 

geografische, sociale of culturele omstandigheden; 

                                                      
940

  CES, Analysis of the implications of the Lisbon treaty on services of general interest and proposals for 
implementation, CES discussion paper, www.ces.etat.lu , 62-63. 

941
  X., “Editorial comments. From the constitution to a new round of treaty amendments: step-by-step”, 

CMLR 2007, 1232. 
942

  CES, Analysis of the implications of the Lisbon treaty on services of general interest and proposals for 
implementation, CES discussion paper, www.ces.etat.lu ,46; N. FIEDZIUK, “Services of general economic 
interest and the treaty of Lisbon: opening doors to a whole new approach or maintaining the status quo,” 
ELR 2011, 233. 

943
  CES, Analysis of the implications of the Lisbon treaty on services of general interest and proposals for 

implementation, CES discussion paper, www.ces.etat.lu , 47. 
944

  M. DAWSON en B. DE WITTE, “The EU legal framework of social inclusion and social protection: between 
the Lisbon strategy and the Lisbon Treaty,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social 
inclusion and social protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 59-60. 

945
  S. WERNICKE, “Taking stock: the EU institutions and services of general economic interest,” in M. 

KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN DER GRONDEN, The changing legal framework for services of 
general interest in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 71. 
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 een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling en 

bevordering van de algemene toegang en de rechten van de gebruiker. 

Artikel 1 van het Protocol nr. 26 bevat dus een interpretatie van het nieuw artikel 14 

VWEU.946  

Artikel 2 bepaalt dat: “De bepalingen van de Verdragen op generlei wijze afbreuk doen aan 

de bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te 

verrichten, te doen verrichten en te organiseren.”  

Het protocol vermeldt niets over de doorslaggevende lijn tussen economische en niet-

economische diensten, waardoor deze taak nog steeds toekomt aan het Hof van Justitie947 

en waar veel zal van afhangen.948 Artikel 2 van het protocol doet wel de vraag rijzen of het 

Hof het al dan niet economisch karakter van een bepaalde (sociale) dienst grondiger zal 

moeten onderzoeken, vooraleer de regels met betrekking tot de interne markt, openbare 

aanbesteding of staatssteun van toepassing te verklaren.949 

306. NEDAB zijn daarentegen diensten die zonder economisch karakter worden 

aangeboden als onderdeel van een typische overheidstaak. Deze NEDAB zijn niet 

onderworpen aan de regelingen betreffende de interne markt, mededinging en staatssteun. 

Volgens de Commissie gaat het met name om activiteiten die verbonden zijn aan de 

uitoefening van het overheidsgezag of met een sterk sociaal karakter (zie hoger 

randnummer 205 e.v.). Alle andere DAB worden door de Commissie eigenlijk principieel als 

DAEB beschouwd. 

307. Het is soms moeilijk om iets als economisch of niet-economisch te bestempelen. 

                                                      
946

  Men zou zich kunnen afvragen waarom dit niet in artikel 14 zelf is opgenomen. In plaats van de discussie 
te heropenen over artikel 14, verkoos men echter om een additionele tekst te formuleren in de vorm van 
een protocol. D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture 
in the Light of the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare 
Functions into EU Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 88. 

947
  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of 

the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare Functions into EU 
Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 90. 

948
  P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Oxford, University Press, 2010, 328. 

949
  M. DAWSON en B. DE WITTE, “The EU legal framework of social inclusion and social protection: between 

the Lisbon strategy and the Lisbon Treaty,” in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN en P. PLOSCAR, Social 
inclusion and social protection in the EU: Interactions between law and policy, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 60. 
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Volgens sommige auteurs vindt de Commissie het een goede zaak dat meer en meer 

diensten evolueren van NEDAB naar DAEB, tot groot wantrouwen echter van de lidstaten.950 

In ieder geval is de classificatie van deze diensten niet statisch, de situatie kan steeds 

evolueren en de status kan veranderen:  

“De situatie van deze diensten is vaak specifiek. Er doen zich sterke verschillen voor 

tussen lidstaten onderling en tussen lokale autoriteiten onderling, de wijze waarop 

deze diensten worden verstrekt, verandert voortdurend naar aanleiding van nieuwe, 

economische, sociale en institutionele ontwikkelingen, zoals wijzigende 

consumentenbehoeften, technologische veranderingen, de modernisering van 

overheidsdiensten en de overdracht van verantwoordelijkheden naar het lokale 

niveau.”951 

1.4. Sociale diensten van algemeen belang 

1.4.1. Situering 

308. De meest bekende “sociale diensten” zijn diensten van lange termijnzorg, arbeids-

marktdiensten voor benadeelde personen als instrument van de Europese tewerkstellings-

strategie en diensten in het kader van kinderzorg.952 

België behoort tot de groep Europese landen die de voorbije jaren een sterke groei heeft 

gekend met betrekking tot gezondheids- en sociale diensten. De meeste landen ondergingen 

snelle maatschappelijke veranderingen zoals een sterke vrouwelijke participatie en de 

ontwikkeling van nieuwe gezins- en huishoudstructuren wat de vraag naar dergelijke 

                                                      
950

  U. NEERGAARD, “Services of general economic interest: the nature of the beast,” in M. KRAJEWSKI, U. 
NEERGAARD en J. VAN DE GRONDEN, The changing legal framework for services of general interest in 
Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 19. 

951
  Mededeling Commissie, Begeleidend document bij de Mededeling “Een interne markt voor het Europa van 

de 21ste eeuw - Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: 
een nieuw Europees engagement”, 20 november 2007, COM(2007) 725 definitief, 5. 

952
  Commission, Staff working document, Biennial report on social services of general interest, 2 juli 2008, 

COM(2008) 418 final, 7-8. 
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diensten deed stijgen.953 België zou verder één van de koplopers zijn wat betreft uitgaven 

voor het arbeidsmarktbeleid voor benadeelde personen.954  

309. De bevoegdheid van de EU om deze welvaartsdiensten (of ‘sociale diensten’) te 

regelen is beperkt (zie hoger over de algemene behandeling van de bevoegdheidsverdeling 

in sociale zaken tussen de EU en de lidstaten, Hoofdstuk I, afdeling 2). De EU bezit immers 

geen sociaal budget (het ESF speelt momenteel een marginale, herdistributieve rol waarbij 

het budget eerder de doelstellingen van het Europese cohesiebeleid dient dan 

welvaartsdoelstellingen op zich). De lidstaten blijven dus voornamelijk verantwoordelijk voor 

de financiering van deze diensten. Toch blijven er problemen rijzen over de band tussen de 

voorziening van sociale diensten en de doelstelling om een interne markt te vervolledigen. 

Arbeidsmobiliteit hangt af van het feit of sociale diensten al dan niet aangeboden worden 

onder gelijke voorwaarden tussen burgers van eenzelfde land en EU-migranten. De 

organisatie van sociale diensten beïnvloedt ook de toekomstige richting van het 

integratieproces, met name het project om de EU te doen verschuiven van een economische 

gemeenschap naar een echte politieke unie.955 

Het Europees Parlement benadrukte in een resolutie van 2007 dat, in het kader van sociale 

diensten van algemeen belang (SDAB), twee factoren moesten verzoend worden: enerzijds 

het subsidiariteitsbeginsel (en het proportionaliteitsbeginsel)956 dat de vrijheid van de 

overheidsinstanties van de lidstaten impliceert om de SDAB naar eigen goeddunken te 

definiëren, te organiseren en te financieren en anderzijds de medeverantwoordelijkheid van 

de Gemeenschap conform het Verdrag, door regels te bepalen voor SDAB die ten dienste 

staan van de mensenrechten en de menselijke waardigheid.957 

                                                      
953

  Commission, Staff working document, Biennial report on social services of general interest, 2 juli 2008, 
COM(2008) 418 final, 18. 

954
  M. HUBER, M. MAUCHER en B. SAK, Study on social and health services of general interest in the European 

Union, Final synthesis report, Prepared for DG Employment, social affairs and equal opportunities, 
VC/2006/0131, 134-138. 

955
  D. DAMJANOVIC en B. DE WITTE, “Welfare Integration through EU Law: The Overall Picture in the Light of 

the Lisbon Treaty”, in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en L. ROSEBERRY, Integrating Welfare Functions into EU 
Law, Kopenhagen, Djøf, 2009, 55-56. 

956
  Artikel 5, lid 3 VEU: “Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder 

haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie 
kunnen worden bereikt.” 

957
  Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2007 over de sociale diensten van algemeen belang in 

de Europese Unie, 2006/2134(INI). 
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310. Het begrip sociale diensten van algemeen belang (SDAB) wordt meer en meer naar 

voor geschoven als een mogelijk tegengewicht of waarborg tegen een toenemende invloed 

van interne marktregelen.958 De situatie van “sociale diensten” is en blijft dan ook een heikel 

discussiepunt. Sturing door de overheid is voor deze diensten zeer belangrijk aangezien zij 

niet of onvoldoende door de markt worden voorzien (indien zij toch door de markt zouden 

worden aangeboden, zou er immers ongelijkheid kunnen ontstaan wat betreft toegang, 

dekking en kwaliteit).959 

Wel verandert de situatie van SDABs. Ten eerste kan er sprake zijn van een volledige of 

gedeeltelijke delegatie door de overheid aan een private partner of de vorming van een PPP 

(publiek private partnerschap), waardoor de Europese regelgeving met betrekking tot 

overheidsopdrachten en concessies in het vizier komt. Ten tweede zijn de regels met 

betrekking tot staatssteun en diensten van algemeen belang van toepassing indien een 

overheid beslist om aan een externe organisatie een SDAB compensatie te betalen om deze 

dienst te voorzien. Tot slot kan een lidstaat beslissen om de werking van de markt te 

ondersteunen en ervoor te zorgen dat bepaalde doelstellingen van algemeen belang door 

private actoren worden bereikt, waarbij de regels met betrekking tot vrijheid van diensten 

en vrijheid van vestiging (denk vooral in het kader van rusthuizen en sociale huisvesting) 

gerespecteerd moeten worden. De artikelen 49 en 56 van het VWEU verbieden niet alleen 

discriminerende nationale voorschriften, maar ook alle nationale voorschriften die zonder 

onderscheid voor nationale en buitenlandse marktdeelnemers gelden maar die de 

uitoefening van deze fundamentele vrijheden belemmeren of minder aantrekkelijk maken 

(zie hoger). Zoals in hoofdstuk twee reeds besproken, zijn volgens de rechtspraak van het 

Hof de doelstellingen op het gebied van het sociaal beleid “dwingende redenen van 

algemeen belang” die de toepassing van marktreguleringsmaatregelen kunnen 

rechtvaardigen, zoals de verplichting een vergunning te bezitten voor het verrichten van een 

sociale dienst. Het Hof heeft geoordeeld dat dergelijke maatregelen moeten worden 

gebaseerd op objectieve criteria, die niet-discriminatoir en vooraf kenbaar zijn voor de 

betrokken ondernemingen, om een grens te stellen aan de wijze van uitoefening van de 

                                                      
958

  Y. JORENS, “De interne markt en de gezondheidszorg in Europa,” in X., Sociale zekerheden in vraagvorm. 
Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 2005, 196. 

959
  Commission, Staff Working Document, Annexes to the Communication from the Commission on Social 

services of general interest in the European Union, Socio-economic and legal overview, 26 april 2006, 
COM(2006)516 final, 4. 
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beoordelingsvrijheid van de nationale autoriteiten. Om verenigbaar te zijn met het EU recht, 

moeten deze maatregelen ook evenredig zijn.960 

Zoals eerder uiteengezet hebben de lidstaten in principe de vrijheid om taken van algemeen 

belang, en dus ook SDAB, te definiëren en de daarmee samenhangende 

organisatiebeginselen voor de uitvoerende diensten vast te stellen. De overheid kan 

beslissen om ze ofwel zelf uit te voeren ofwel te laten uitvoeren door (andere) profit- of 

non-profitentiteiten. Momenteel gebeurt er meer een verschuiving naar een markt-

gebaseerde regelgeving, hoewel de overheid nog steeds bijspringt in het sturen van de 

vraag, het beïnvloeden van de prijs en het garanderen van kwaliteit, alsook in het 

financieren van de organisatie van diensten. Er gebeurt dus een decentralisatie van de 

organisatie van sociale diensten, hoewel de overheid “regulator” en essentiële 

financieringsbron blijft.  

Lidstaten moeten bij het uitwerken van een sociaal beleid, tenminste als het gaat om SDAEB, 

wel de genoemde basisvrijheden en de regels inzake mededinging blijven respecteren. 

Overheden moeten dan ook rekening houden met deze regelgeving wanneer zij sociale 

diensten definiëren, organiseren en inrichten.961 

1.4.2. Begrip “sociale dienst” 

311. In haar Groenboek vermeldt de Commissie dat het begrip DAEB voornamelijk diensten 

betreft die worden verleend door de grote netwerkindustrieën, zoals het aanbieden van 

vervoer, postdiensten, energie en communicatie. De term heeft volgens de Commissie 

evenwel ook betrekking op “alle andere economische activiteiten” waarop 

“openbaredienstverplichtingen” van toepassing zijn. Het persoonlijk karakter van veel 

sociale diensten en gezondheidsdiensten leidt echter tot voorwaarden die aanzienlijk 

verschillen van die welke gelden voor de netwerkindustrieën962. 

                                                      
960

  Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon programma: sociale diensten van 
algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177 definitief, 7-9 en supra. 

961
  Commission, Staff working document, Biennial report on social services of general interest, 2 juli 2008, 

COM(2008) 418 final, 66. 
962

  Mededeling Commissie, Witboek over diensten van algemeen belang, 12 mei 2004, COM(2004)374, 11. 
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312. De Commissie heeft nooit een exacte definitie gegeven van SDAB maar heeft wel 

erkend dat SDAB in Europa specifieke kenmerken hebben die hen fundamenteel doen 

verschillen van louter commerciële diensten.963   

Zij vertonen vaak de volgende kenmerken:  

 

 gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, onder andere in die zin dat er geen risico’s 

worden geselecteerd of dat er op individueel niveau geen evenwicht tussen bijdragen 

en uitkeringen bestaat 

 polyvalent en op de persoon toegesneden: zij combineren oplossingen voor 

verschillende problemen om de fundamentele mensenrechten te garanderen en de 

meest kwetsbaren te beschermen 

 ontbreken van een winstoogmerk 

 betrokkenheid van vrijwilligers 

 diep geworteld in een (plaatselijke) culturele traditie 

 een asymmetrische relatie tussen dienstverlener en begunstigde, die niet te 

vergelijken is met een normale leverancier-klant relatie, zodat er een derde-betaler 

bij betrokken moet zijn.964 

Ze worden aangeboden om voornamelijk drie redenen: 

 

(1) het feit dat de moderne, landelijke bevolking bijzonder afhankelijk is van bepaalde 

diensten 

(2) de vrees dat de markt niet of onvoldoende in staat is om al deze noodzakelijke 

diensten aan te bieden 

(3) het besef dat de staat een verantwoordelijkheid heeft om tekortkomingen te 

voorkomen.965 

313. Afhankelijk van de betrokken activiteit kunnen “sociale diensten” van economische of 

niet-economische aard zijn. Hoewel ze niet in een definitie werden omschreven, 
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  Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van 
algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177definitief, 4-5. 

964
  Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van 

algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177, 4-5. 
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  M. HUBER, M. MAUCHER en B. SAK, Study on social and health services of general interest in the European 
Union, Final synthesis report, Prepared for DG Employment, social affairs and equal opportunities, 
VC/2006/0131, 34. 
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onderscheidt de Commissie in haar Mededeling van 2006 (naast de gezondheidsdiensten) 

twee grote categorieën: 966 

- Enerzijds wettelijke regelingen en aanvullende socialezekerheidsregelingen in 

verschillende organisatievormen die de fundamentele risico’s van het leven 

dekken zoals die in verband met gezondheid, ouderdom, arbeidsongevallen, 

werkloosheid, pensionering en handicaps.  

- Anderzijds andere essentiële diensten die rechtstreeks aan de betrokkene 

worden verleend. Deze diensten, met een preventief doel en ter verbetering 

van de sociale cohesie, bieden hulp op maat om de integratie van de 

betrokkenen in de maatschappij te vergemakkelijken en de uitoefening van 

hun fundamentele rechten te garanderen.  

Het gaat bij deze “andere diensten” meer bepaald om: 

 

a) Hulp aan personen met ernstige problemen of in een crisissituatie (schulden, 

werkloosheid, verslavingen, gezinsbreuk). 

b) Activiteiten die de betrokkenen de nodige vaardigheden moeten geven voor een 

volledige integratie in de maatschappij (rehabilitatie, taalonderwijs voor 

immigranten) en vooral op de arbeidsmarkt (opleiding, herintreding in het 

arbeidsproces). Deze diensten complementeren en ondersteunen de taak van de 

gezinnen bij de verzorging van jonge kinderen en bejaarden. 

c) Activiteiten ter integratie van langdurig hulpbehoevenden in verband met een 

handicap of een medisch probleem. 

d) Sociale huisvesting ten behoeve van individuen of sociale groepen in een 

achterstandspositie.  

Sommige diensten kunnen vanzelfsprekend elk van deze vier aspecten omvatten. 

Kenmerkend voor deze diensten is dat zij op lokaal niveau worden georganiseerd en sterk 

afhankelijk zijn van overheidsfinanciering.967 

                                                      
966

  Zie Mededeling Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van 
algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177, 4; Mededeling Commissie, 
Begeleidend document bij de Mededeling “Een interne markt voor het Europa van de 21

ste
 eeuw,” Diensten 

van algemeen belang met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: een nieuw Europees 
engagement, 20 november 2007, COM(2007)725, 6. 
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§2. Toepassing van het mededingingsrecht op SDAB 

2.1. Aparte EU-regelgeving voor SDAB? 

314. De vraag rijst of ten aanzien van sociale diensten het mededingingsrecht kan ingeperkt 

worden en welke belemmeringen aan het vrij verkeer en aan de mededingingsregels 

gerechtvaardigd zijn in het kader van het algemeen belang. Critici zijn van oordeel dat er niet 

noodzakelijk vastgehouden moet worden aan een “vermarkting” van sociale dienstverlening 

en dat er eigenlijk rekening moet gehouden worden met de specifieke taak van algemeen 

belang die beantwoordt aan sociale dienstverlening en bijvoorbeeld aparte wetgeving 

hiervoor aannemen. In het kader van de dienstenrichtlijn bijvoorbeeld zijn de Europese 

wetgever(s) akkoord gegaan met het apart behandelen van de gezondheidsdiensten in 

vergelijking met de industriële sectoren.968 Een mogelijkheid zou dus kunnen zijn om een 

sectorale richtlijn te maken, die het specifieke karakter van de SDAB bevestigt.969  

315. De Commissie is echter niet overtuigd dat een juridisch raamwerk voor diensten van 

algemeen belang een toegevoegde waarde zou hebben. Eén van de argumenten is dat een 

raamwerkregelgeving hetzelfde hiërarchisch niveau zou hebben als de andere richtlijnen en 

dus geen voorrangsrol zou kunnen spelen.970 De Commissie is verder van mening dat het 

niet nodig is. De instrumenten die nu immers bestaan, namelijk het DAB protocol, dankzij 

het Verdrag van Lissabon ondertussen ook artikel 14, sectorale richtlijnen en praktische 

gebruikersgidsen, zouden voldoende zijn.971  
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  Mededeling Commissie, Begeleidend document bij de Mededeling “Een interne markt voor het Europa van 
de 21

ste
 eeuw,” Diensten van algemeen belang met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: 

een nieuw Europees engagement, 20 november 2007, COM(2007)725, 6. Hoewel onderwijs- en 
opleidingsdiensten van algemeen belang een duidelijke sociale functie hebben, vallen zij niet onder de 
mededeling van de Commissie met betrekking tot sociale diensten van algemeen belang. Er wordt niet 
uiteengezet waarom dit zo is. Commissie, Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: 
Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie, 26 april 2006, COM(2006)177 definitief, 4, 
voetnoot 7. 
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  Mededeling Commissie, Jaarlijkse beleidsstrategie 2007: Werken aan het bouwen van vertrouwen, 14 

maart 2006, COM(2006)0122, 12 en Richtlijn nr. 2011/24 van het Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, Pb.L. 4 april 2011, afl. 88, 45. 
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  X., Belgisch antwoord op de vragenlijst betreffende de sociale diensten van algemeen belang, 2, 

www.socialeconomy.be . 
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  J. BAQUERO CRUZ, “Beyond competition: services of general interest and European community law,” in G. 
DE BURCA, EU law and the welfare state, New York, Oxford university press, 2005, 206. 
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d’intérêt général après le traité de Lisbonne, N° 376, Session ordinaire de 2007-2008, Catherine Tasca, 16. 
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Zo zou het nieuw protocol zorg dragen voor: 

“Een samenhangend kader dat als richtsnoer kan dienen bij het communautair 

optreden en dat een referentiepunt is voor alle bestuursniveaus. Door de beginselen 

toe te lichten en de gemeenschappelijke waarden te bepalen die ten grondslag liggen 

aan het EU beleid, zorgt het Protocol voor een zichtbare, transparante en duidelijke 

benadering van de EU met betrekking tot diensten van algemeen belang.”972 

Met de komst van artikel 14 VWEU, weten wij ondertussen dat alle initiatieven genomen in 

het kader van DAB op basis van dit artikel, niet als richtlijn zullen worden genomen, maar als 

verordening.  

Ook de Commissie Juridische zaken van het Europees Parlement betwijfelde ten zeerste of 

een regeling op EU-niveau voor SDAB werkelijk een verbetering kon bewerkstelligen, 

enerzijds voor de burger en anderzijds voor de efficiëntie van deze diensten. Zij 

onderstreepte nadrukkelijk dat het aan de lidstaten en hun regionale of lokale overheden is 

om DAB te definiëren, alsook hoe zij dienen te worden georganiseerd, gefinancierd, 

aangeboden, geëvalueerd en gecontroleerd.973  

316. We weten alvast dat er geen bepaling is die de toepassing van de mededingingsregels 

uitdrukkelijk uitsluit voor de sociale sector.974 Aangezien zij geen aparte juridische categorie 

uitmaken, zullen deze sociale diensten economisch of niet-economisch zijn afhankelijk van 

de dienst in kwestie.975 

Het Hof heeft in een reeks arresten ook gesteld dat de mededingingsregels gelden voor de 

sociale sector, in het bijzonder wat betreft de werkgelegenheid (zie arresten met betrekking 

tot arbeidsbemiddeling Höfner en Job Centre) en pensioenen (zie de arresten Poucet en 

FFSA). Er zijn hier wel bepaalde uitzonderingen op. Zoals hoger aangegeven moet het dan, of 

gaan om de uitoefening van de soevereine macht van een staat, of om activiteiten die een 
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  Mededeling Commissie, Begeleidend document bij de Mededeling “Een interne markt voor het Europa van 
de 21ste eeuw”- Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: 
een nieuw Europees engagement, 20 november 2007, COM (2007) 725, 10. 
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  Commissie Juridische zaken, Advies aan de Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken inzake sociale 

diensten van algemeen belang in de Europese Unie, 21 november 2006, 2006/2134(INI). 
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  Concl. Adv.Gen. JACOBS, 28 januari 1999 bij HvJ C-67/96, C-115/97, C-116/97 en C-117/97 en C-219/97, 
Albany, Jur. 1999, I-5754, punt 124 en 127 en supra. 
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hoge graad van “solidariteit” hebben (zie randnummer 207). Maatschappelijke 

ondernemingen zullen echter niet onder dit concept van solidariteit vallen en zullen wel als 

onderneming aangemerkt worden omdat zij economische activiteiten ontplooien. Ze zullen 

een speler zijn in het mededingingsrecht en dus ook onder het staatssteunregime vallen.  

2.2.  Steun voorbehouden aan non-profit entiteiten? 

317. Vervolgens is er de pertinente vraag of een lidstaat steun kan voorbehouden aan non-

profit entiteiten voor sociale diensten. Momenteel is deze vraag moeilijk te beantwoorden, 

aangezien er hier geen uitspraken van het Hof van Justitie zijn wat het mededingingsrecht 

betreft. 

318. Het Belgisch Grondwettelijk Hof heeft wel verschillende uitspraken gedaan in het 

kader van de (gezondheids)zorg. Telkens werd geoordeeld dat het voorbehouden van een 

bepaalde subsidiëring aan instellingen zonder winstoogmerk geen discriminatie uitmaakte. 

De activiteiten van de instellingen waren immers gericht op het algemeen belang, terwijl 

deze van instellingen met winstoogmerk gericht zijn op verrijking van de leden. De 

subsidiëring strekte zich ook niet uit tot loutere financiering van een particulier initiatief, 

doch wel tot de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstelling die aan de grondslag 

lag van dat initiatief.976  

                                                      
976

  Zie GwH 4 maart 2008, nr. 42/2008, A.GrwH 2008, afl. 2, 511. Hier moest het Hof oordelen of de Vlaamse 
animatiesubsidie, voorbehouden aan rusthuizen zonder winstoogmerk, in overeensteming was met het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De maatregel om andere vormen van huisvesting, verzorging en 
dienstverlening georganiseerd door een krachtens het decreet erkende inrichting alleen te subsidiëren 
wanneer het inrichtingen met voorzieningen voor bejaarden uitgebaat door lokale en provinciale 
besturen, vzw’s en stichtingen betreft, berustte volgens het Hof op een objectief criterium, namelijk het 
juridisch statuut van de uitbater van de inrichting. Dit vond het Hof pertinent ten opzichte van de door de 
decreetgever nagestreefde doelstelling om de problematiek van de vergrijzing van de bevolking op een 
efficiënte manier, binnen het kader van de budgettaire middelen, aan te pakken: “Het is niet kennelijk 
onredelijk dat een subsidiërende overheid voor het verlenen van haar financiële steun opteert voor de 
uitbaters van inrichtingen waarvan de rechtsvorm de waarborg biedt dat hun activiteiten op het algemeen 
belang zijn gericht en dat zij geen persoonlijke verrijking nastreven. Bovendien is het gegeven dat de 
inrichtingen die, met winstoogmerk, worden uitgebaat door natuurlijke of rechtspersonen, zijn 
onderworpen aan dezelfde erkenningsnormen als de instellingen die wel voor subsidiëring in aanmerking 
komen, te dezen niet relevant, nu er, ten aanzien van de in het geding zijnde maatregel, geen noodzakelijk 
verband bestaat tussen erkenning en subsidiëring.” (B.5.1-B.5.2). Zie ook GwH 27 november 2008, nr. 
166/2008, B.6-B.8, A.GrwH 2008, afl. 5, 2599 (waarbij het ging om het voorbehouden van een subsidie als 
tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van serviceflatgebouwen (einde-
opstalvergoeding) aan OCMW’s en vzw’s die een onroerende leasingovereenkomst hadden afgesloten met 
een door de Vlaamse regering erkende BEVAK). 
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In een arrest van 2010 omtrent het Waalse ouderenzorgdecreet (waar de mogelijkheid tot 

een dagelijkse forfaitaire toelage per opgevangen persoon voor dag-, avond- of 

nachtverzorgingscentra die geen winstoogmerk hebben werd voorbehouden) was volgens 

het Grondwettelijk Hof het onderscheid met rechtspersonen met winstoogmerk gegrond 

aangezien de centra zonder winstoogmerk de toegang van minder gegoede personen tot 

dag-, avond- of nachtverzorgingscentra waarborgden. Het bekritiseerde verschil in 

behandeling was ook redelijk verantwoord ten aanzien van de nagestreefde doelstelling om 

alle personen toegang tot betaalbare structuren te kunnen geven. Aangezien de subsidie 

enkel voor de werkelijke opvang van een bejaarde kan worden toegekend, was het verschil 

in behandeling niet onevenredig met de doelstelling. Bovendien viel de subsidie volgens het 

Hof niet binnen de werkingssfeer van artikel 107 VWEU aangezien de subsidie enkel kan 

worden toegekend aan publiekrechtelijke rechtspersonen of aan privaatrechtelijke 

rechtspersonen zonder winstoogmerk die, daar zij een functie met een exclusief sociaal 

karakter vervullen, activiteiten uitoefenen die niet aan de mededinging zijn onderworpen en 

die bijgevolg, evenmin een invloed kunnen hebben op het handelsverkeer tussen de 

lidstaten.977 

Het laatste deel van deze redenering lijkt ons echter niet volledig verzoenbaar met het 

Europees recht. Zoals hoger uiteengezet (zie randnummer 196), dient een onderneming te 

worden omschreven als elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 

haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Hieruit volgt dat noch de status 

van de entiteit in het nationaal recht bepalend is, noch de vraag of de entiteit opgezet is om 

winst te genereren. Iedere activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten 

op een markt, is een economische activiteit. Of er voor bepaalde diensten een markt 

bestaat, hangt af van de wijze waarop die diensten in de betrokken lidstaat zijn 

georganiseerd, wat van lidstaat tot lidstaat kan verschillen en  met de tijd kan evolueren. Het 

Hof heeft ook letterlijk gesteld dat het feit dat goederen en diensten zonder winstoogmerk 

worden aangeboden, als zodanig niet belet dat de entiteit die deze transacties op de markt 

verricht, als een onderneming voor het mededingingsrecht moet worden beschouwd, 

aangezien dit aanbod concurreert met dat van andere marktdeelnemers die wel winst 

nastreven (wat ook het geval is in de (residentiële) ouderenzorg). Als er sprake is van een 

onderneming die steun ontvangt van de overheid, kan artikel 107 VWEU bijgevolg wel van 

toepassing zijn. 

                                                      
977

  GwH 9 december 2010, nr. 135/2010, B.12.2, A.GrwH 2010, afl. 5, 2111. 
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§3. Artikel 106 lid 2 VWEU: de exceptie voor DAEB 

3.1. Situering 

319. We hebben in de vorige afdeling gezien dat als een entiteit een onderneming is, en dus 

een economische activiteit ontplooit, zij als onderneming onder het mededingingsrecht zal 

vallen. Er zijn slechts twee uitzonderingen hierop, namelijk als het gaat om een 

staatsprerogatief of als het gaat om een activiteit waar er voldoende mate van solidariteit 

meespeelt.  

Voor maatschappelijke ondernemingen zal de solidariteitsuitzondering echter niet gelden. Is 

de kous daarmee echter af of bestaat er nog iets tussen deze twee uitersten? Het antwoord 

is positief voor ondernemingen die DAEB ontplooien, want het verdrag bevat een exceptie 

voor ondernemingen die een uitsluitend recht krijgen om dergelijke diensten te organiseren. 

320. Artikel 106 lid 1 VWEU stelt het volgende:  

“De lidstaten nemen of handhaven, met betrekking tot de openbare bedrijven en de 

ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten978 verlenen, geen 

enkele maatregel welke in strijd is met de regels van de Verdragen…” 

Dit artikel verplicht de lidstaten om het Verdrag te respecteren met betrekking tot deze 

ondernemingen.979 Het gaat om een onthoudingsplicht, waarbij de lidstaten een 

onderneming waaraan zij uitsluitende of bijzondere rechten hebben verleend, niet mogen 

onttrekken aan de spelregels betreffende de vrije mededinging. Het gaat volgens de 

rechtspraak om elk overheidsingrijpen ten aanzien van de in dit artikel bedoelde 

onderneming, hetwelk enig door artikel 101 of door artikel 102 VWEU verboden 

ondernemingsgedrag hetzij verplicht stelt (1), hetzij begunstigt (2), hetzij onafwendbaar 

maakt (3) of aan ondernemingen de bevoegdheid afstaat om in plaats van de overheid 

marktregulerend op te treden (4).980 

                                                      
978

  Ondernemingen met bijzondere of uitsluitende rechten krijgen een geprivilegieerde status die hen 
afhankelijk maakt van de overheid. Conclusie Adv.Gen. VAN GERVEN, 16 oktober 1991 bij HvJ C-48 en 
66/90, PTT Koerierdiensten, Jur. 1991, I-589, overweging 14 (en voetnoot 29). 

979
  J. BAQUERO CRUZ, “Beyond competition: services of general interest and European community law,” in G. 

DE BURCA, EU law and the welfare state, New York, Oxford University Press, 2005, 172. 
980

  Zie onder andere de arresten HvJ 30/87, Bodson, 4 mei 1988, Jur. 1988, 2479; HvJ 66/86, Ahmed Saeed, 11 
april 1989, Jur. 1989, 803; HvJ C-41/90, Hofner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979; HvJ 267/86, Van Eycke, 21 
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321. In artikel 106 lid 2 VWEU staat echter een “afwijking”981 op deze regel: 

“De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch 

belang (…), vallen onder de regels van de Verdragen, met name onder de 

mededingingsregels, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in 

rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling 

van het handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het 

belang van de Unie.” 

322. Deze afwijking wordt concreet toegepast in het decreet lokale diensteneconomie982, 

alsook voor het ondersteuningsluik (begeleiding van de doelgroepwerknemers) in 

maatwerkbedrijven (wat althans de kwetsbare werknemers betreft) en –afdelingen.983).  

                                                      
september 1988, Jur. 1988, 4769 en A.M. VAN DEN BOSSCHE, “CAO’s en mededingingsrecht,” in P. 
HUMBLET en M. RIGAUX, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht, 6, Antwerpen, Intersentia, 
2001, 693. 

981
  Sommige auteurs leiden hieruit af dat de ideologie van de markteconomie het nog altijd haalt van andere 

doelstellingen en waarden zoals bijvoorbeeld sociale doelstellingen. U. NEERGAARD, “Services of general 
(economic) interest: what aims and values count?” in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en M. ROSEBERRY, 
Integrating welfare functions into EU law – from Rome to Lisbon, Kopenhagen, Djof, 2009, 223-224. Zie 
echter ook contra: D. DAMJANOVIC, “The EU market rules as social market rules: Why the EU can be a 
social market economy,” CMLR 2013, 50, 1716: “Their most crucial impact within this process is that, by 
being laid down as an integral part of the EU Fundamental Rights Charter (art. 34-36), they reinforce what 
the ECJ has already practiced: that market interests and social interests a priori enjoy the same weight 
when it comes to the application of the EU market rules to the Member States welfare systems and 
therefore in the balancing of these interests under the proportionality test (…) The fact that the market 
values (e.g. free movement, competition) are laid down as the rule, and the preservation of social 
interests as the exemption, does not mean that the latter are automatically subordinate to the former (…) 
Within the EU context the social market economy has to be achieved at different levels: the EU and the 
member state level. The task at the EU level is therby to interpret the EU market rules as social market 
rules, which allow for the inclusion of the Member States’ welfare systems into the EU internal market and 
insofar allow for the creation of the EU social market economy.” 

982
    Decr. Vl. 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, BS  7 januari 2014. Zo vermeldt 

artikel 2 van het LDE-decreet dat: “De financiering van de dienstverlening met toepassing of ter uitvoering 
van dit decreet geschiedt met inachtneming van de voorwaarden van het besluit 2012/21/EU van de 
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang 
belaste ondernemingen.” De vergoeding voor de inschakelingstrajecten is gesitueerd binnen DAEB, met 4 
categorieën parameters: competentieversterkende tewerkstelling, kwaliteitsvolle begeleiding, bereiken 
van doorstroom en kwaliteitsvolle bedrijfsvoering. De controle op overcompensatie gebeurt door het 
Departement WSE op basis van een inhoudelijke controle en een controle van de onderliggende 
berekeningsmechanisme van de vergoeding. Om de samenwerking tussen overheid en LDE en om de 
financiering hiervan (namelijk een deel van het klaverblad) rond te krijgen, kan beroep worden gedaan op 
het DAEB-pakket, meer bepaald het besluit. Bij “open oproepen” is het dan ook aan het lokaal bestuur om 
te bepalen welke dienstverlening van algemeen belang is en moeten zij een opdracht geven aan een LDE-
initiatief om de dienstverlening uit te voeren. Het lokaal bestuur is vrij om beslissen op welke manier het 
een dergelijke opdracht geeft, bv. via een convenant, een beslissing op basis van een subsidiereglement of 
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3.2. Toepassing van het artikel 106, lid 2 VWEU 

3.2.1. Beginselen 

323.  De toepassing van artikel 106 VWEU berust op drie beginselen: neutraliteit, vrijheid 

van de lidstaten om DAEB te definiëren en proportionaliteit.984 

Wat neutraliteit betreft, stelt de Commissie enerzijds geen eisen wat betreft de vraag of het 

gaat, bij het verrichten van diensten van algemeen belang belaste ondernemingen, om 

openbare of particuliere ondernemingen. Dit houdt in dat openbare ondernemingen dus 

niet geprivatiseerd hoeven te worden. Anderzijds zijn de regels van het Verdrag en in het 

bijzonder de regels inzake mededinging en de interne markt van toepassing, ongeacht of een 

onderneming openbaar of particulier is.985 

Lidstaten hebben de vrijheid om te definiëren wat zij beschouwen als diensten van algemeen 

economisch belang, en wel op basis van de specifieke kenmerken van de activiteiten, waarbij 

deze definitie uitsluitend op duidelijke fouten kan worden gecontroleerd. Zij kunnen de 

ondernemingen, belast met deze functies,  de bijzondere of uitsluitende rechten verlenen 

die nodig zijn om deze taken te vervullen en om het beheer ervan te regelen en hen 

eventueel te financieren. De in artikel 106, lid 2 VWEU genoemde uitzondering is echter 

alleen van toepassing als de taak van openbare dienstverrichting duidelijk is omschreven en 

als die taak door middel van een overheidsbesluit expliciet is opgelegd (inclusief contracten). 

Deze verplichting is noodzakelijk om rechtszekerheid en transparantie tegenover de burgers 

                                                      
eventueel ook een openbare aanbesteding. Het is in het kader van DAEB de beleidsbevoegdheid van een 
lokaal bestuur om te beslissen welke weg van financiering in welk geval het meest opportuun is.  

983
    Zie artikel 40 Besl.Vl. 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende 

maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 16 maart 2015: “De vergoeding voor de begeleiding op de 
werkvloer van het maatwerkbedrijf wordt toegekend volgens de voorwaarden, vermeld in verordening 
(EG) nr. 651/2014 (dit betreft de gehandicapte werknemers). De vergoeding voor de begeleiding op de 
werkvloer van de maatwerkafdeling wordt toegekend met in achtneming van het DAEB-besluit van 20 
december 2011.” Zie verder randnummer 372 voor een verdere bespreking van dit besluit. 

984
  Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 20 september 2000, COM(2000)580 

definitief, 3-4. De interpretatie van artikel 106, lid 2 VWEU is voornamelijk vormgegeven door de 
Commissie, maar wel gebaseerd op rechtspraak van het Hof (cfr. het Altmark arrest). De Commissie heeft 
een quasi-wetgevende aanpak toegepast om concrete criteria te kunnen neerleggen over hoe het 
financieringssysteem van een lidstaat georganiseerd moet worden om als proportioneel onder artikel 106, 
lid 2 VWEU aanzien te kunnen worden. Het komt er op neer dat er geen sprake mag zijn van 
overcompensatie. D. DAMJANOVIC, “The EU market rules as social market rules: Why the EU can be a 
social market economy,” CMLR 2013, 50, 1710. 

985
  Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 20 september 2000, COM(2000) 580 

definitief, 11. 
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te kunnen waarborgen. Bovendien kan de Commissie alleen onder die voorwaarde 

beoordelen of het evenredigheidsbeginsel in acht is genomen.986 

Proportionaliteit krachtens artikel 106, lid 2 VWEU houdt in dat de middelen die worden 

gebruikt voor het vervullen van de taak van algemeen belang niet leiden tot onnodige 

verstoring van het handelsverkeer. Er dient met name op gelet te worden dat beperkingen 

van de regels van het Verdrag, en met name beperkingen van de mededinging en 

beperkingen van de vrijheden van de interne markt, niet verder gaan dan wat voor een 

effectieve tenuitvoerlegging van de taak noodzakelijk is.987  

324. Om een beroep te kunnen doen op artikel 106 lid 2 VWEU moet er dus aan vier 

voorwaarden voldaan worden: het moet gaan om (a) ondernemingen die (b) belast zijn met 

(c) DAEB en die (d) de ontwikkeling van het handelsverkeer niet beïnvloeden in een mate die 

strijdig is met het belang van de Unie. 

3.2.2. Voorwaarden 

325.  We herhalen (zie hoger randnummer 196 e.v.) dat het begrip “onderneming” centraal 

staat in het mededingingsrecht. Een onderneming is elke eenheid die een economische 

activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.988 

Belangrijk is dat het gaat om economische activiteiten. Bij de vraag wat een economische 

activiteit juist is, is het irrelevant of de activiteit “sociaal” is of niet.989 Irrelevante criteria zijn 

bijgevolg de rechtsvorm, de financieringswijze en de aard van oogmerk of doelstelling.990 De 

rechtsvorm, financieringswijze en het al dan niet hebben van een winstoogmerk991 zijn dus 

van geen tel: afhankelijk van de ontplooide activiteit valt de organisatie al dan niet onder het 

                                                      
986

  Mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 20 september 2000, COM(2000) 
580 definitief, 11. 

987
  Mededeling Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa, 20 september 2000, COM(2000) 580 

definitief, 11. 
988

  Zie onder andere HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979; HvJ C-159/91, Poucet en Pistre, 17 
februari 1993, Jur. 1993, I-637. 

989
  Overweging 118 HvJ C-180/98 en C-184/98, Pavlov en anderen, 12 september 2000, Jur. 2000, I-6451; 

overweging 37 HvJ C-218/00, Cisal, 22 januari 2002, Jur. 2002, I-691 en overweging 77; HvJ C-355/00, 
Freskot, 22 mei 2003, Jur. 2003, I-5263. 

990
  M. DENEF, “Beschouwingen bij het normencomplex dat de economische activiteiten van vzw en stichting 

reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en 
begunstigde doelgroep),” TPR 2004, 1, 156. 

991
  “Het enkele feit dat een onderneming geen winstoogmerk heeft, ontneemt aan de door haar 

uitgeoefende activiteit niet het economisch karakter.” HvJ C-244/94, FFSA/Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche, 16 november 1995, Jur. 1995, I-4013. Zie ook overweging 21 HvJ C-475/99, Glöckner, C-475/99, 
25 oktober 2001, Jur. 2001, I-8089. 
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ondernemingsbegrip en kan er dus sprake zijn van de uitoefening van economische 

activiteiten.992 

Wat wel centraal staat is of de activiteit in principe door een private onderneming zou 

kunnen worden uitgeoefend met het oog op het maken van winst en of de organisatie 

actuele of potentiële mededinging door een private onderneming kan verwachten. Om tot 

deze afbakening te komen gebruikt het Hof een functionele benadering.993 Het onderzoekt 

daartoe of de onderzochte eenheden de functie van een onderneming vervullen en gebruikt 

hiervoor criteria, uitgewerkt in de Europese mededingingsrechtspraak. 

In principe leidt dit ertoe dat elke activiteit onder de werkingssfeer van het 

mededingingsrecht kan vallen. Daarom komt er een tweede element in de rechtspraak naar 

voor: de deelname aan een markt.  

De onderneming met economische activiteiten bevindt zich op een markt waarop ze 

concurreert met normale ondernemingen. Elke markt veronderstelt immers dat er 

marktspelers zijn of minstens kunnen zijn (het potentieel moet er zijn, en niet noodzakelijk 

een markt als dusdanig), zoniet zou er geen mededingingsprobleem kunnen ontstaan.994 (Zie 

hoger randnummer 196 e.v., meer bepaald het arrest Fenin). 

326. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen we opmaken dat de opdracht tot 

het verrichten van een DAEB bij een overheidsbesluit moet worden vastgelegd.995 Dit werd 

bevestigd in het Altmark-arrest: “de opgelegde openbare dienstverplichtingen moeten 

duidelijk blijken uit de wetgeving en/of vergunningen.”996 Het louter tolereren, goedkeuren 

of bevestigen van de activiteiten volstaat met andere woorden niet als ‘belasting’ in de zin 

van artikel 106 VWEU.997 

                                                      
992

  HvJ C-415/93, Bosman, 15 december 1995, Jur. 1995, I-4921. 
993

  H. GILLIAMS, « Enkele beschouwingen i.v.m. de inhoud van het begrip onderneming voor doeleinden van 
de artikelen 85 en 86 EG-Verdrag, » noot onder HvJ C-244/94, Fédération Française des sociétés 
d’assurance e.a./Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, SEW 1997, 446. 

994
  M. DENEF, Economische activiteiten van vzw en stichting, Kalmthout, Biblo, 2004, 267. 

995
  Zie bijvoorbeeld HvJ 172/80, Züchner, 14 juli 1981, Jur. 1981, I-2021, overweging 7 en HvJ 66/86, Ahmed 

Saeed Flugreisen, 11 april 1989, Jur. 1989, 803, overweging 55. 
996

  HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747, overweging 89. Een DAEB opleggen aan een 
onderneming via een contract van privaat recht lijkt daarentegen betwistbaar. J. FAULL en A. NIKPAY, The 
EC law of competition, Oxford, University Press, 2007, 630. 

997
  A. JONES en B. SUFRIN, EC Competition law, Oxford, University Press, 2008, 653. 
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Cruciaal is dat de overheid de betrokken DAEB en de daaraan verbonden verplichtingen, 

duidelijk heeft omschreven.998  

In het BUPA-arrest999 leek het Gerecht te zeggen1000 dat een lidstaat openbare 

dienstverplichtingen aan een onbeperkt aantal ondernemingen mag opleggen, wat echter in 

strijd lijkt te zijn met het Monti pakket (zie infra) en de praktijk van de Commissie.1001 

327. In de EU praktijk wordt er over het algemeen van uitgegaan dat de term verwijst naar 

diensten van economische aard, waarvoor de lidstaten of de Unie op grond van een 

criterium van algemeen belang “openbare dienstverplichtingen” 1002 van toepassing 

verklaren.1003  

                                                      
998

  K.E. ARNON en J.J.M. SLUIJS, “Het arrest BUPA: publieke diensten en marktwerking,” NTER 2008, 7/8, 210. 
999

  BUPA, een particuliere ziektekostenverzekeraar (PZ) in Ierland, stelde een beroep tot nietigverklaring in 
tegen een beschikking van de Commissie (gebaseerd op het Ferring arrest aangezien het Altmark arrest 
nog niet was gewezen) waarbij zij had besloten geen bezwaar te maken tegen de invoering van een 
risicovereveningssysteem. Het RES is een mechanisme dat er voor moet zorgen verschillen in risicoprofiel 
tussen verzekeraars te neutraliseren. Het systeem werkt zo dat de verzekeraars met een gunstiger 
risicoprofiel dan het gemiddelde risicoprofiel op de markt, een bijdrage moeten betalen aan een speciaal 
daartoe opgericht fonds dat door de Ierse Health Insurance Authority (HIA) wordt beheerd. Verzekeraars 
met een ongunstiger risicoprofiel dan het gemiddelde risicoprofiel van de markt, ontvangen een bijdrage 
uit het fonds. Deze RES betalingen komen voort uit openbare middelen en kwamen in de praktijk ten 
goede aan de VHI, de voornaamste concurrent van BUPA met een marktaandeel van 85 % van de 
inkomsten. BUPA voerde aan dat de Commissie ten onrechte het besluit had genomen dat het niet om 
staatssteun ging. De Commissie was immers van mening dat het ging om een compensatie die bedoeld 
was als vergoeding voor de verplichtingen tot het verrichten van een DAEB die voor alle verzekeraars op 
de Ierse PZ markt gelden, met name verplichtingen die ertoe strekken alle in Ierland woonachtige 
personen een minimumniveau van PZ diensten tegen betaalbare prijzen en van vergelijkbare kwaliteit te 
verzekeren. Dit doel werd volgens de Commissie bereikt door solidariteit tussen de verzekerden te 
creëren. Zie overwegingen 14-26 en 41 Ger. T-289/03, BUPA/Commissie, 12 februari 2008, Jur. 2008, II-81. 

1000
  Zie overwegingen 183-184: “Aangezien het door Ierland gekozen stelsel niet voorziet in verlening van 

uitsluitende of bijzondere rechten, maar in de vervulling van die taak door alle ondernemers die op de 
Ierse PZ-markt actief zijn, waarvoor de lidstaat kan kiezen (zie punt 179 hierboven), kan bovendien, anders 
dan verzoeksters lijken te stellen, niet worden verlangd dat die taak aan elk van de aan de PZ-
verplichtingen onderworpen ondernemers afzonderlijk bij een individueel besluit of mandaat wordt 
verleend. De grief dat de activiteit van de PZ-verzekeraars aan “gewone” gereglementeerde verplichtingen 
is onderworpen en dat er geen sprake is van een overheidsbesluit waarbij een taak van algemeen 
economisch belang wordt vastgesteld en toegewezen, moet derhalve worden afgewezen.” 

1001
  J. VAN DE GRONDEN, “The services directive and services of general (economic) interest,” in U. 

NEERGAARD, J.W. VAN DE GRONDEN et al., The changing legal framework for services of general interest 
in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 238-240. Zie bijvoorbeeld het arrest HvJ C-159/94, 
Commissie/Frankrijk, 23 oktober 1997, Jur. 1997, I-5815, overwegingen 69-70. 

1002
  “Openbare dienstverplichting” wordt gebruikt voor de verplichtingen die de overheid aan de uitvoerder 

van een DAEB oplegt om te waarborgen dat de uitvoering van een dienst aan bepaalde doelstellingen van 
algemeen belang beantwoordt. X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, 
Europa Decentraal en Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 23. 

1003
  Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, COM(2003)270 definitief, 7.  
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Zoals hoger reeds aangehaald bevatten DAEB’s gemeenschappelijke elementen betreffende 

universele dienstverlening1004, continuïteit, kwaliteit van de dienstverlening, betaalbaarheid 

en gebruikers- en consumentenbescherming.”1005  

Volgens artikel 57 VWEU is een dienst een dienstverrichting die gewoonlijk tegen vergoeding 

geschiedt. Zoals hoger aangehaald (zie randnummer 143) moet de dienst niet noodzakelijk 

worden betaald door de personen voor wie hij wordt verricht, maar moet het wel gaan om 

diensten die hoofdzakelijk worden vergoed met privégeld.1006  

Een DAEB onderscheidt zich van reguliere economische activiteiten omdat er een publiek 

belang mee gemoeid is waarin door de markt niet, onvoldoende of op onjuiste wijze wordt 

voorzien.1007 Het mededingingsrecht is slechts onder voorwaarden van toepassing op het 

handelen van dergelijke ondernemingen. Het spreekt echter voor zich dat, aangezien men 

de mededinging zo kan beperken, openbare dienstverplichtingen slechts mogen worden 

opgelegd indien er een reëel probleem van marktfaling dreigt.1008 

Men mag echter niet vergeten dat dezelfde dienst of activiteit een verschillend etiket kan 

dragen, afhankelijk van de manier waarop de dienst door een overheid vorm heeft gekregen 

en van de marktontwikkeling op een bepaald moment.1009 Het verschil tussen 

“economische” en “niet-economische” diensten is zoals aangehaald niet altijd gemakkelijk 

vast te stellen.  

Het Gerecht van eerste aanleg bevestigde in de zaak BUPA dat de lidstaten een ruime 

beoordelingsmarge hebben met betrekking tot de omschrijving van wat zij als DAEB 

                                                      
1004

  Het concept universele dienst heeft betrekking op een reeks eisen ten aanzien van het algemeen belang, 
door middel waarvan gewaarborgd wordt dat bepaalde diensten van een nader gespecificeerde kwaliteit 
en tegen een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs beschikbaar zijn 
voor alle consumenten en gebruikers op het grondgebied van de gehele lidstaat, onafhankelijk van de 
geografische locatie. Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, 
COM(2003)270 definitief, paragraaf 50. 

1005
  Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, COM(2003)270 definitief, 

paragraaf 49. 
1006

  Zo vormt het onderricht in een onderwijsinstelling die voornamelijk door de staat wordt gefinancierd, 
geen dienst in de zin van artikel 57 VWEU. HvJ C-109/92, Wirth, 7 december 1993, Jur. 1993, I-6447, 
overwegingen 15-19. K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 2011, 192. 

1007
  X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal en 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 19. 
1008

  I. HOUBEN, “Public service obligations: moral counterbalance of technical liberalization legislation?” ERPL 
2008, 1, 12. 

1009
  X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal en 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 17. 
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beschouwen en dat de Commissie de DAEB-opdracht enkel in geval van een kennelijke fout 

ter discussie kan stellen.1010 

328. Er moet ook aangetoond worden dat het volgen van de Verdragsregels, de vervulling 

van de activiteit, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde taak verhindert. Hiervoor 

wordt het proportionaliteitsvereiste gebruikt.1011 Dit vereiste wordt alvast op een 

verschillende manier toegepast naargelang het desbetreffende rechtsdomein waarin het 

wordt gebruikt en naargelang de inhoud van de conflicterende belangen (zie hoger 

Hoofdstuk I).1012 

Tot 1993 hanteerde het Hof een strenge aanpak. Zo stelde het Sacchi1013 en het Höfner1014 -

arrest dat de lidstaat moest aantonen dat “de toepassing van deze regels onverenigbaar is 

met de uitoefening van de aan dat orgaan toevertrouwde taak.” Ex artikel 86 lid 2 EG (nu 

artikel 106 lid 2 VWEU) bleef een uitzondering op de algemene regel neergelegd in wat nu 

artikel 106 lid 1 VWEU is, dat restrictief moest worden geïnterpreteerd.1015 

Vanaf het arrest Corbeau versoepelde het Hof zijn aanpak waar het stelde dat “er moest 

worden onderzocht, in hoeverre een beperking van de mededinging of zelfs een uitsluiting 

van elke mededinging van andere marktdeelnemers noodzakelijk is om de houder van het 

alleenrecht in staat te stellen, zijn taak van algemeen belang te vervullen en dat met name 

onder economisch aanvaardbare omstandigheden. Bij dit onderzoek moet worden uitgegaan 

                                                      
1010

  Ger. T-289/03, BUPA/Commissie, 12 februari 2008, Jur. 2008, II-81, overwegingen 166-169. 
1011

  Volgens BAQUERO CRUZ is er nooit absolute prioriteit gegeven aan mededinging boven diensten van 
algemeen belang. Prioriteit geven aan diensten van algemeen belang boven mededinging wordt echter 
uitgesloten door andere artikelen in het verdrag, die expliciet vermelden dat een doelstelling boven 
mededinging staat (zie artikel 42 VWEU met betrekking tot de landbouwsector, waar het Hof meermaals 
besloten heeft dat dit artikel voorrang geeft aan de doelstellingen van gemeenschappelijk landbouwbeleid 
boven mededingingsbeleid, de toepassing van de mededingingsregels zijn immers onderworpen aan een 
beslissing van het Parlement en de Raad. Zie onder andere HvJ C-137/00, Milk Marque, 9 september 2003, 
Jur. 2003, I-7975, overweging 81 en HvJ 139/79, Maizena/Council, 29 oktober 1980, Jur. 1980, 3393, 
overweging 23 en HvJ C-311/94, IJssel-Vliet, 15 oktober 1996, Jur. 1996, I-5023). Het verhinderen van de 
uitoefening van de toevertrouwde taak en het toepassen van een proportionaliteitstest zal bijgevolg een 
grote rol spelen, vooral met betrekking tot hoe een balans wordt getrokken tussen de twee. Hij is juist om 
deze reden tegen een strikte proportionaliteitstest. J. BAQUERO CRUZ, “Beyond competition: services of 
general interest and European community law,” in G. DE BURCA, EU law and the welfare state: in search of 
solidarity, Oxford, University Press, 2005, 212. 

1012
  Bijvoorbeeld gezondheidszorg, openbare veiligheid en consumentenbescherming,… T. HARBO, “The 

function of the proportionality principle in EU law,” ELJ 2010, 2, 158, 172 en 180. 
1013

  HvJ 155/73, Giuseppe Sacchi, 30 april 1974, Jur. 1974, 409, overweging 15. 
1014

  HvJ C-41/90, Höfner, 23 april 1991, Jur. 1991, I-1979, overweging 24. 
1015

  M. ROSS, “The Bupa case and SGEIs,” ELR 2009, 34, 128 en 130 en U. NEERGAARD, “Services of general 
(economic) interest: what aims and values count?” in U. NEERGAARD, R. NIELSEN en M. ROSEBERRY, 
Integrating welfare functions into EU law – from Rome to Lisbon, Kopenhagen, Djof, 2009, 210. 
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van de premisse, dat de verplichting van degene die met die taak is belast, zijn diensten te 

verzekeren zonder daarbij het economisch evenwicht te verliezen, de mogelijkheid van 

compensatie tussen rendabele en minder rendabele sectoren van bedrijvigheid onderstelt 

en dus een beperking van de mededinging door particuliere ondernemers in de economisch 

rendabele sectoren rechtvaardigt.”1016 Er wordt nu een waardeoordeel gehanteerd, waarbij 

men kijkt naar de rechtvaardigingen om de dienst te beschermen.1017 

In 2000 besliste het Hof in het arrest Albany1018 : 

“Het volstaat dat de onderneming zonder de litigieuze rechten, de haar opgedragen 

bijzondere taak, zoals die door de haar opgelegde verplichtingen en feitelijke 

beperkingen nader wordt bepaald, niet kan vervullen of dat handhaving van die 

rechten noodzakelijk is om de betrokkene in staat te stellen, de hem opgedragen taak 

van algemeen economisch belang onder economisch aanvaardbare omstandigheden 

te vervullen.”1019 

De uitzondering speelt alleen indien er sprake is van strikte noodzakelijkheid. Men kan zich 

hier afvragen of een maatregel noodzakelijk is om belangrijke en legitieme DAEB doeleinden 

te bereiken of gaat het verder dan strict  noodzakelijk.1020 Met andere woorden: is de 

uitzondering proportioneel? Er zijn twee soorten proportionaliteitstesten: de test van 

kennelijke disproportionaliteit en de test van het minst restrictief middel.1021 Indien er geen 

EU norm is, geldt de “lichtere” kennelijke disproportionaliteitstest aangezien er dan moet 

aangetoond worden dat de opgelegde maatregelen geschikt zijn om aan de taak te 

                                                      
1016

  HvJ C-320/91, Corbeau, 19 mei 1993, Jur. 1993, I-2533, overweging 16-17. 
1017

  M. ROSS, “Article 16 EC and services of general interest: from derogation to obligation?” ELR 2000, 25. 
1018

  Zie ook echter de uitspraak van de gas- en elektriciteitsmonopoliezaken van 1997 waar er reeds ook 
besloten werd dat het voldoende is dat de toepassing van de mededingingsregels de uitoefening, in recht 
of in de praktijk, van de speciale verplichtingen verhindert. Het Hof meldde echter dat het niet 
noodzakelijk was dat de overleving van de onderneming zelf bedreigd werd. HvJ C-157/94, Commission of 
the European Communities/Kingdom of the Netherlands, 23 oktober 1997, Jur. 1997, I-5699, overweging 
43. 

1019
  HvJ C-67/96, Albany, 21 september 1999, Jur. 1999, I-5751; M. DONY, S. GIUBBONI, J. HAJDU, Y. JORENS, 

M. NETTESHEIM, S. RODRIGUES, Social services of general interest – report by the Expert Group, 
commissioned by the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
Brussel, juli 2007, 30. 

1020
  G. DAVIES, “What does article 86 actually do?” in M. KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN DE GRONDEN, 

The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 65. 
1021

  HvJ C-331/88, R./Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Ex p. FEDESA, 13 november 1990, Jur. 1990, I-
4023. 
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voldoen.1022 De toepassingsintensiteit van proportionaliteit verschilt volgens de aard van de 

feiten, volgens de feitelijke context. Volgens sommige rechtsleer ziet men het volgende 

patroon terug: als er geen sprake is van een gevoelige materie, zal het Hof verder graven. 

Indien hele sociale systemen kunnen worden aangetast, zal het Hof zich eerder 

onthouden.1023 Zelfs in het geval van een flexibele proportionaliteitsvereiste, moet er steeds 

een economische analyse gemaakt worden om artikel 106 lid 2 VWEU te kunnen 

toepassen.1024 

329. De vereiste “de ontwikkeling van het handelsverkeer niet beïnvloeden in een mate die 

strijdig is met het belang van de Unie” lijkt te impliceren dat er geëvalueerd moet worden of 

de belangen van de Unie aangetast worden. In bepaalde rechtsleer wordt deze bepaling 

beschouwd als een verduidelijking van de proportionaliteitsvereiste.1025 Andere rechtsleer 

beschouwt dit echter wel als een aparte toepassingsvoorwaarde van artikel 106 lid 2 VWEU. 

In dit geval zou moeten worden aangenomen dat de Commissie, onder toezicht van het Hof 

van Justitie, alsnog een afwijking van de verdragsregels zou kunnen weigeren wanneer deze 

strijdig wordt bevonden met de Unie. Het Hof lijkt ook deze mening toegedaan.1026  

                                                      
1022

  Indien bij materies van gedeelde bevoegdheid de Unie haar bevoegdheid heeft uitgeoefend (er is dan 
sprake van het “preemption” beginsel), kunnen lidstaten slechts tussenkomen op basis van de test van het 
minst restrictief middel, waarbij de maatregel gekozen moet worden die de minste beperkingen heeft op 
de marktvrijheid (en waarbij aangetoond moet worden dat de uitbating anders onmogelijk zou zijn). W. 
SAUTER, “Services of general interest,” ELR 2008, 33, 186. 

1023
  G. DAVIES, “What does article 86 actually do?” in M. KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN DE GRONDEN, 

The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 66. 
1024

  J. FAULL en A. NIKPAY, The EC law of competition, Oxford, University Press, 2007, 641. 
1025

  Dit lijkt een taak voor de Commissie te zijn, maar men twijfelt in de rechtsleer of dit echt een extra 
vereiste is en misschien louter een deel van de proportionaliteitsvereiste uitmaakt van de eerste zin van 
lid 2: De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang, vallen 
onder de regels van dit Verdrag, met name onder de mededingingsregels, voorzover de toepassing 
daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde taak niet verhindert. A. JONES en B. 
SUFRIN, EC Competition law, Oxford, University Press, 2008, 667-668. 

1026
  Het Hof beoordeelde de vereiste dat “de ontwikkeling van het handelsverkeer niet wordt beïnvloed in een 

mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap” als een afzonderlijke toepassingsvoorwaarde van 
artikel 106 lid 2, waarbij het verduidelijkte dat het aan de Commissie is om onder toezicht van het Hof, het 
belang van de Gemeenschap te definiëren in het licht waarvan de ontwikkeling van het handelsverkeer 
moet worden geëvalueerd. HvJ C-159/94, Commissie/Frankrijk, 23 oktober 1997, Jur. 1997, I-5815, 
overweging 108-115 en F. LOUCKX, “Gezondheidszorg tussen interne markt en algemeen belang,” in A. 
VAN REGENMORTEL, H. VERSCHUEREN en V. VERVLIET, Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de 
burgers: enkele actuele thema’s, Brugge, die Keure, 2007, 402. 
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3.3. Toepassing op sociale diensten van algemeen belang: sociale huisvesting 

330. Er is, zoals hoger reeds aangegeven, nooit een exacte definitie gegeven van SDAB, 

maar de Commissie heeft wel erkend dat deze diensten in Europa specifieke kenmerken 

vertonen die hen fundamenteel doen verschillen van louter commerciële diensten. 

Afhankelijk van de betrokken activiteit kunnen de sociale diensten van economische of van 

niet-economische aard zijn. Er zijn naast de gezondheidsdiensten twee soorten: enerzijds 

wettelijke regelingen en aanvullende socialezekerheidsregelingen, en anderzijds andere 

diensten die rechtstreeks aan de betrokkenen worden verleend. Deze diensten, die een 

preventief doel hebben en de sociale cohesie moeten verbeteren, bieden hulp op maat om 

de integratie van de betrokkenen in de maatschappij te vergemakkelijken en de uitoefening 

van hun fundamentele rechten te garanderen.1027 

331. Een recent en concreet voorbeeld van de spanning tussen een sociale dienst en de 

toepassing van het mededingingsrecht, is de staatssteunzaak met betrekking tot het 

Nederlands stelsel van volkshuisvesting. De Commissie had klachten ontvangen van 

Nederlandse woningbouwmaatschappijen die beweerden dat de woningcorporaties met 

behulp van staatssteun1028 in toenemende mate hun commerciële activiteiten uitbreidden in 

plaats van de staatssteun aan te wenden voor sociale huisvesting. Volgens het besluit van de 

Commissie bezitten woningcorporaties 2,4 miljoen van alle 7,1 miljoen Nederlandse 

woningen en hebben zij een aandeel van 77% op de woningverhuurmarkt.1029 Er was zeker 

sprake van staatssteun.1030 Nederland en de Commissie hebben bijna vijf jaar onderhandeld 

                                                      
1027

   Zie hoger randnummer 308 e.v. 
1028

  Het ging immers om: “State guarantees for their borrowings from the social housing guarantee fund 
(Waarborgfonds sociale woningbouw), support from the central housing fund (centraal fonds 
volkshuisvesting), sale of public land by the municipalities at price below market value, right to borrow 
from the Dutch municipality bank (Bank Nederlandse Gemeenten)”. Zie punt 9 Besluit van de Commissie 
inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: Bestaande steun en bijzondere 
projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. Zie ook Besluit van de Commissie 
betreffende steunmaatregel E 2/2005, The Netherlands - Existing aid to housing corporations: decision 
amending paragraphs 22-24 of the Commission decision of 15 december 2009 C(2009)9963final, 30 
augustus 2010, C(2010)5841final. 

1029
  Zie punt 6 Besluit van de Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: 

Bestaande steun en bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 
1030

  “The direct grants provide the wocos with an advantage and are selective as only the wocos benefit from 
them. (…) Concerning the conditions of distortion of competition and affectation of intracommunity trade, 
the Commission considers that as the measure selectively enhances the wocos’ competitive position vis-à-
vis their competitors such as private landlords and real estate developers, the measure distorts 
competition. As regards the effect on intra-community trade the Commission considers that, given the 
high level of crossborder investment in real estate and the significant role of the wocos in the 
Netherlands, the measure is liable to affect intra-community trade.” Zie punt 90 en 91 Besluit van de 
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over correctiemaatregelen met betrekking tot de formulering van de DAEB-doelstelling van 

de woningcorporaties en met betrekking tot het vermijden van overcompensatie1031 (zie 

verder de bespreking van het Altmark-arrest e.v., randnummer 348 e.v.). 

De Commissie was van mening dat het aanbieden van sociale woningen een DAEB is gezien 

de verplichtingen waaraan woningcorporaties onderhevig zijn, zoals de beperking van de 

hoogte van de huur en de verplichting om bij het toebedelen van woningen het 

debiteurenrisico niet mee te laten wegen en voorrang te geven aan huishoudens met een 

laag inkomen of andere groepen met een achterstand op de woningmarkt, zoals ex-

gedetineerden, voormalige psychiatrische patiënten en verslaafden:  

“Overall, the Commission considers that provision of social housing may qualify as a 

service of general economic interest if it is restricted to a target group of 

disadvantaged citizens or socially less advantaged groups1032, while Member States 

have a wide margin as regards the size of the target Group and the exact modalities 

of applying the system based on a target group.” 1033 

Wat betreft de definiëring van de DAEB aanvaardde de Commissie een inkomensgrens van 

33.000 euro per jaar, die resulteert in een groep die 43 % van de Nederlandse bevolking 

uitmaakt. Ze vervolgde door te stellen dat: “The commission considers social mix and social 

cohesion to be valid public policy objectives.”1034 

                                                      
Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: Bestaande steun en 
bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 

1031
  X., “Staatssteun: Commissie keurt wijzigingen in Nederlands stelsel van volkshuisvesting goed”, 15 

december 2009, IP/09/1928. De Commissie had beslist dat niet aan het vierde Altmark criterium was 
voldaan omdat de aanwijzing van de woningcorporaties als DAEB-uitvoerder niet had plaatsgevonden 
onder concurrentiestelling en omdat Nederland ook niet had betoogd dat aan de woningcorporaties 
betaalde DAEB-vergoedingen gebaseerd waren op een onafhankelijke benchmark. De aanwijzing van de 
Nederlandse woningcorporaties als instellingen die worden belast met een DAEB was onvoldoende 
specifiek omdat het begrip sociale huisvesting daarvoor onvoldoende houvast bood. Er moet daarbij 
worden gekeken naar criteria waarmee sociaal achtergestelde huishoudens gedefinieerd kunnen worden. 
Wat de overcompensatie betrof was de Commissie van oordeel dat er een gescheiden boekhouding moest 
komen tussen de DAEB-activiteiten van woningcorporaties enerzijds en hun andere activiteiten anderzijds 
en dat de excessieve en structurele overcapaciteit van sociale woningen die bij sommige 
woningcorporaties aanwezig was, moest worden afgebouwd. H. SPEYAERT, “Een bouwwerk met 
krimpnaden: het besluit inzake staatssteun aan de Nederlandse woningcorporaties nader bekeken,” NTER 
2010, 4, 127. 

1032
   Eigen cursivering. 

1033
  Zie punt 55 Besluit van de Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: 

Bestaande steun en bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 
1034

  Zie punt 58 Besluit van de Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: 
Bestaande steun en bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 
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Binnen de grenzen van de Nederlandse Woningwet en ministeriële verordeningen, mogen 

woningbouwcorporaties gecompenseerd worden voor het verrichten van openbare 

dienstverplichtingen. Deze vorm van steun wordt gegeven door middel van een 

rechtstreekse subsidie, ter compensatie van het onrendabele verschil tussen de 

huuropbrengsten en de geraamde (kosten van de) investeringskosten.1035 Bij steun in de 

vorm van de verkoop van grond aan woningcorporaties door gemeenten tegen lagere 

grondprijzen, moet volgens de Commissie gekeken worden of de lagere grondkosten die 

betaald worden bij het verrichten van een DAEB-taak, niet leiden tot dubbele 

compensatie.1036 Verder moest er aan alle voorwaarden van de DAEB vrijstellingsbeschikking 

worden voldaan, vooral wat betreft toekenning van de DAEB en verbod van 

overcompensatie (zie verder randnummer 355 voor een bespreking van deze beschikking).  

Zolang de Nederlandse autoriteiten er dus voor zorgen dat (1) de overheidsfinanciering niet 

wordt gebruikt voor commerciële activiteiten door een gescheiden boekhouding te voeren 

(zo werd onder de kop “jeugdcentra” vermeld dat zij niet mogen beschikken over een 

horecavoorziening)1037 en dat (2) woningen op een doorzichtige wijze en volgens objectieve 

criteria worden toegewezen, acht de Commissie deze steun verenigbaar met de EU 

staatssteunregels betreffende DAEB (waarover verder meer, zie §4). 

Ondertussen zijn er verschillende klachten ingediend bij de Commissie betreffende 

financiering voor sociale huisvesting, vanuit Frankrijk, Zweden en Spanje1038. 

332. In het kader van de zaak woningcorporatie Sint-Servatius1039, stelde de Nederlandse 

Raad van State verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. De Raad wilde 

                                                      
1035

  Zie punt 101 Besluit van de Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: 
Bestaande steun en bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 

1036
  Zie punt 101 Besluit van de Commissie inzake de steunmaatregelen E 2/2005 en N 642/2009, Nederland: 

Bestaande steun en bijzondere projectsteun aan woningcorporaties, 15 december 2009, C(2009)9963. 
1037

  H. SPEYAERT, “Een bouwwerk met krimpnaden: het besluit inzake staatssteun aan de Nederlandse 
woningcorporaties nader bekeken,” NTER 2010, 4, 132. 

1038
   Zie voor een bespreking V. GRUIS en M. ELSINGA, “Tensions between social housing and EU market 

regulations,” ESTAL 2014, 3, 465-468. In Frankrijk werd in 2012 een klacht ingediend door UNPI, Union 

Nationale de la propriété Immobilière, in Zweden door de eigenaarsvereniging van private eigendom in 

2005. Er kwam geen formele beslissing omdat Zweden zijn wetgeving aanpaste. Zie voor Spanje, Besluit 
Commissie inzake steunmaatregel SA 28356 (C37/90, ex N 226/09), Habidite Alonsotegi, juni 2012. 

1039
  Sint-Servatius, een woningcorporatie gevestigd in Maastricht, wilde een commercieel woonproject 

opstarten in Liège. De bevoegde minister besloot om dit project niet goed te keuren aangezien het in strijd 
was met de sociale taken toegekend aan Sint-Servatius. De uitvoering van deze taken moet immers 
beperkt worden tot het Nederlands grondgebied. Sint-Servatius was van mening dat de minister de EU 
regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal had geschonden. Het Hof volgde deze redenering, 
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onder meer weten of de omstandigheid dat een lidstaat aan bepaalde ondernemingen als 

bedoeld in artikel 106 lid 2 VWEU financiële middelen ter beschikking stelt, de noodzaak met 

zich meebrengt om hun activiteiten territoriaal te begrenzen, om zo te voorkomen dat deze 

financiële middelen ongeoorloofde staatssteun zouden vormen en dat de ondernemingen 

met gebruik van deze middelen in een andere lidstaat tegen niet marktconforme 

voorwaarden zouden concurreren met ondernemingen in die lidstaat.  

Op 1 oktober 2009 deed het Hof uitspraak in de zaak.1040 Het Hof antwoordde echter dat het 

over bovenstaande vragen, geen uitspraak kon doen aangezien het hoofdgeding niet zag op 

de verlening van bijzondere of uitsluitende rechten aan Servatius, noch op de kwalificatie 

van haar activiteiten als diensten van algemeen economisch belang, doch uitsluitend de 

wettigheid van een beperking betrof die aan deze instelling werd opgelegd in de vorm van 

een verplichting om een procedure van voorafgaande administratieve toestemming te 

volgen. De bovenstaande vraag werd niet-ontvankelijk verklaard. Helaas kon het Hof in dit 

arrest niet meer duidelijkheid scheppen,  meer bepaald in het verhaal van DAEB en de vrij 

verkeer beginselen, en voornamelijk of artikel 106, lid 2 VWEU ook als exceptie kan worden 

aanzien in vrij verkeer zaken.1041 

333. Het Hof deed dit ook niet in de Libert zaak1042, waarbij beslist werd dat compensatie 

aan ontwikkelaars die de verplichting hebben om sociale huisvesting te realiseren geen 

verboden staatssteun is indien de activiteiten DAEB zijn. Opnieuw liet het Hof het over aan 

                                                      
omdat het niet duidelijk was of de voorafgaande administratieve toestemming gebaseerd was op 
objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar waren, wat de verwijzende rechter bijgevolg 
diende na te gaan. 

1040
  HvJ C-567/07, Woningstichting Sint-Servatius, 1 oktober 2009, Jur. 2009, 9021. 

1041
  HvJ C-567/07, Woningstichting Sint-Servatius, 1 oktober 2009, Jur. 2009, 9021, overweging 40-47 en 48-

56. Zie ook J.W. VAN DE GRONDEN, “Social services of general interest and EU law,” in E. SZYSZCZAK, J. 
DAVIES, M. ANDENAES, T. BEKKEDAL, Developments in services of general interest, Den Haag, TMC Asser, 
2011, 133 en J.W. VAN DE GRONDEN, “Free movement of services and the right of establishment: Does EU 
internal market law transform the provision of SSGI?” in U. NEERGAARD et al., Social services of general 
interest in the EU, Legal issues of services of general interest, Den Haag, TMC Asser, 2013, 150: “Applying 
the well-known Treaty provisions on free movement to SSGI providers without paying any attention to 
solidarity (by, for example, explaining the role that Article 106 TFEU may play in the present case) comes 
down to ignoring the problems that Member States encounter in organising the provision of SSGI in a 
market setting. All in all, it is a missed opportunity that the CJEU did not elaborate on the SGEI arguments 
put forward by the Dutch government.” J.W. VAN DE GRONDEN, “Free movement of services and the right 
of establishment: Does EU internal market law transform the provision of SSGI?” in U. NEERGAARD et al., 
Social services of general interest in the EU, Legal issues of services of general interest, Den Haag, TMC 
Asser, 2013, 150. 

1042
   HvJ C-197/11, Libert e.a./Vlaamse overheid, 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288. 
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de lidstaat om te bepalen of er hier sprake was van een DAEB en of de verplichting om 

sociale huisvesting te realiseren gerechtvaardigd is. 

334. Het vitale punt is of de DAEB-grondslag de mogelijkheid behelst om discriminerende 

maatregelen te rechtvaardigen.1043 Deze rechtvaardigingsdynamiek is volgens bepaalde 

rechtsleer zeker niet uitgesloten. De traditionele verdragsexcepties in de 

vrijverkeersbepalingen kunnen discriminerende maatregelen rechtvaardigen en het DAEB-

mechanisme bevat eveneens een expliciet in het verdrag ingeschreven correctiegrond. Deze 

benadering wordt versterkt door de aanwezigheid van artikel 14 VWEU (de DAEB krijgen een 

plaats binnen de gemeenschappelijke waarden van de Unie toegekend) en artikel 36 van het 

Handvest van de grondrechten (de EU erkent de toegang tot DAEB die in de nationale 

rechtsorde is geregeld).1044 De idee achter de DAEB is volgens HOORNAERT ook net aan de 

lidstaten de ruimte te laten doelstellingen te realiseren die verband houden met hun 

nationaal beleid. Een doelstelling van algemeen belang zou bijgevolg begrensd kunnen zijn 

tot het nationaal grondgebied. Aanvaardt men dit niet, dan krijgen de DAEB een Europese 

inkleuring en wordt kracht aan de DAEB-grond ontnomen om marktbelemmeringen te 

rechtvaardigen. Het DAEB-regime als hefboom voor nationale algemene belangen zou dan 

(deels) op de helling komen te staan.1045 

335. Eerder had de Commissie Zweedse steun aan woningbouw voor ouderen goedgekeurd 

op basis van artikel 107 lid 3 c VWEU (steun aan bepaalde economische sectoren). Zweden 

had dit niet als DAEB gekwalificeerd, dus was artikel 106, lid 2 VWEU hier niet van 

toepassing. Het Zweeds project was bedoeld voor beschermd wonen, waarbij ouderen in 

individuele appartementen kunnen blijven, terwijl het personeel van het wooncomplex voor 

de schoonmaak, de maaltijden en vrijetijdsactiviteiten zorgt (serviceflats). De huizen 

moesten exclusief hiervoor worden gebruikt voor vier jaar.  

                                                      
1043

  Volgens de uitvoerige analyse van HOORNAERT over deze zaak. L. HOORNAERT, “Annotatie: Bevriest Sint-
Servatius de DAEB bloei?” Noot bij zaak HvJ C-567/07, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v. 
Woningstichting Sint-Servatius, 1 oktober 2009, SEW 2010, 320-325.  

1044
  L. HOORNAERT, “Annotatie: Bevriest Sint-Servatius de DAEB bloei?” Noot bij zaak HvJ C-567/07, Minister 

voor Wonen, Wijken en Integratie v. Woningstichting Sint-Servatius, 1 oktober 2009, SEW 2010, 324. 
1045

  L. HOORNAERT, “Annotatie: Bevriest Sint-Servatius de DAEB bloei?” Noot bij zaak HvJ C-567/07, Minister 
voor Wonen, Wijken en Integratie v. Woningstichting Sint-Servatius, 1 oktober 2009, SEW 2010, 325. Zij 
concludeert haar analyse door te stellen dat: “Uit onderhavig arrest kan (…) toch het signaal worden 
opgevangen dat het (Hof) de geschetste mogelijke evolutie naar een ruimere armslag voor het DAEB-
regime niet zeer genegen is.” Ze verwijst naar rechtsoverwegingen 45-47 van het arrest waar er volgens 
haar door het Hof werd beslist dat “(oud) artikel 86 lid 2 EG niet zo ver reikt dat het dergelijke 
beperkingen zou kunnen rechtvaardigen.” 
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Het ging wel degelijk om staatssteun, omdat er sprake was van een voordeel en van 

selectiviteit. Ook zou dit type huisvesting de mededinging kunnen beïnvloeden, aangezien de 

bouwsector aanzienlijke financiële investeringsstromen kent. Bouw- en renovatiesubsidies 

kunnen bijgevolg investeringsbeslissingen tussen sectoren en tussen lidstaten 

veranderen.1046 De Commissie aanvaardde dat deze staatssteun noodzakelijk is om een 

doelstelling van sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen omdat de markt onvoldoende 

initiatieven daartoe onderneemt. Er is een tekort op de woningmarkt, waardoor private 

ontwikkelaars niet willen investeren in de bouw van aangepaste woningen voor ouderen. 

Verder staat deze regeling open voor alle eigenaars van onroerend goed, is het niveau aan 

ondersteuning proportioneel (er is sprake van een stimulerend effect om de nodige huizen te 

bouwen, maar zonder excessieve winsten te genereren en private investeerders uit te 

sluiten) en werd de steun berekend om een beperkte proportie van de actuele bouwkosten 

te dekken. Ook zorgt de gebruiksbeperking ervoor dat de steun gebruikt wordt voor de zorg 

van ouderen en geen ongewenste distorties zullen veroorzaken door gebruikt te worden 

voor andere loutere commerciële doeleinden. Tot slot was de maatregel beperkt in de tijd, 

namelijk tot einde 2011.1047  

Dit is een duidelijk bewijs dat zelfs bij een aanmelding omdat er sprake is van staatssteun, 

maar niet van een DAEB, het niet noodzakelijk slecht hoeft af te lopen. 

336. In het volgend luik behandelen we een voor maatschappelijke ondernemingen zeer 

belangrijk, zelfs levensnoodzakelijk aspect: de compensatie van diensten van algemeen 

belang. 

§4. Compensatie van diensten van algemeen belang 

4.1. Situering 

337. Talrijke DA(E)B kunnen niet louter op basis van marktmechanismen worden 

aangeboden. Er moeten specifieke regelingen worden getroffen om het financiële evenwicht 

van de dienstverlener te garanderen aangezien de markt geen universele toegang of 

volledige geografische dekking kan bieden.  

                                                      
1046

  Zie punt 12-16 Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 798/06, Sweden: Support for construction 
of special housing for elderly people, 7 maart 2007, C(2007)652fin. 

1047
  Zie punt 19-20 Besluit Commissie betreffende steunmaatregel N 798/06, Sweden: Support for construction 

of special housing for elderly people, 7 maart 2007, C(2007)652fin. 
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338. Volgens het Groenboek over diensten van algemeen belang uit 2003 hanteren de 

lidstaten diverse mechanismen om het financieel evenwicht van verleners van DAB te 

waarborgen, mede bepaald door historisch gegroeide tradities en/of bijzondere kenmerken 

van de betrokken diensten. Zo kan het gaan om directe financiële ondersteuning (subsidies, 

belastingverlagingen,…), bijzondere of exclusieve rechten (een wettelijk monopolie), 

bijdragen van marktdeelnemers (een fonds voor de universele dienst), de bepaling van een 

gemiddeld tarief, op solidariteit berustende financiering (premiebijdragen).1048  

Het Groenboek stelt verder dat:  

“In het algemeen de lidstaten zelf kunnen bepalen van welk stelsel zij gebruik maken 

voor de financiering van hun diensten van algemeen belang. Zij hoeven er alleen 

maar op toe te zien dat het mechanisme waarvoor zij gekozen hebben de werking 

van de interne markt niet te veel verstoort. Met name kunnen de lidstaten 

openbaredienstvergoedingen toekennen, die voor het functioneren van een dienst 

van algemeen economisch belang noodzakelijk zijn. De regels betreffende 

overheidssteun verbieden slechts overcompensatie.”1049 

339. De overheid mag in beginsel bijgevolg een DAEB financieren. De uitvoerder moet 

immers voor die taak een extra inspanning verrichten. Toch moet men zich houden aan de 

Europese staatssteunregels om concurrentievervalsing te voorkomen. De situatie is echter 

veel ingewikkelder dan het Groenboek voorstelt. Het gaat immers veel verder dan de markt 

“niet teveel verstoren.”  

340. Het is in het verleden niet altijd duidelijk geweest onder welke voorwaarden 

compensatie voor DAEB staatssteun vormt. Ook wanneer het vaststond dat het om 

staatssteun ging, kon er nog enige onzekerheid bestaan over de voorwaarden waaronder 

dergelijke steun verenigbaar was met de interne markt. De vraag leeft vooral sterk op lokaal 

niveau in verband met lokale diensten.  

                                                      
1048

  Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, COM(2003)270 definitief, 
28-29. Financiële middelen voor sociale en gezondheidsdiensten bedragen ongeveer 9% van het EU BBP 
en steeg de voorbije jaren. Het deel van de private sector stijgt langzaamaan maar de financiële middelen 
komen meestal van de overheid. Commission, Staff working document, Biennial report on social services 
of general interest, 2 juli 2008, COM(2008) 418 final, 7. 

1049
  Zie paragrafen 87 en 88 Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, 

COM(2003)270 definitief. 
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Wat vaststaat is dat volgens de Europese Commissie de overheid een vergoeding mag 

verlenen aan een onderneming voor zover het een compensatie is voor het verrichten van 

DAEB, die de overheid aan deze onderneming heeft opgedragen.1050 Slechts overcompen-

satie is door de regels betreffende overheidssteun verboden.1051 Overcompensatie betekent 

dat de overheid voor de verrichting van de DAEB meer betaalt dan de noodzakelijke netto-

kosten, inclusief een redelijke winst.1052 

341. In het volgend onderdeel zullen we het Altmark arrest bespreken en de voorwaarden 

voor overheidsfinanciering voor DAEB sinds het Altmark arrest. Vervolgens staan we nader 

stil bij DAEB en staatssteun na Altmark.  

4.2. Altmark  

4.2.1. Situering overheidsfinanciering voor DAEB 

342. Er bestond lange tijd onzekerheid over de vraag of overheidsfinanciering die slechts de 

uitvoeringskosten van een DAEB vergoedt,  al dan niet staatssteun is.  

4.2.1.1. Compensatiebenadering  

343. Enerzijds werd geargumenteerd dat een dergelijke vergoeding helemaal geen steun is 

omdat deze slechts dient ter compensatie van de kosten die de desbetreffende 

onderneming moet maken voor het vervullen van haar DAEB verplichtingen: de 

onderneming verkrijgt door middel van de vergoeding tenslotte geen voordeel in de zin van 

artikel 107 VWEU. Dit noemt men de “compensatiebenadering.”1053  

De Europese Commissie is sinds 1995 van mening dat compensatie voor openbare 

dienstverplichtingen geen staatssteun is aangezien er geen sprake is van een economisch 

voordeel vermits het louter het nadeel compenseert.1054 Het betalen door de staat van DAEB 

                                                      
1050

  X., Verhouding tot DAEB, Dossier staatssteun, www.europadecentraal.nl . 
1051

  Europese Commissie, Groenboek diensten van algemeen belang, 21 mei 2003, COM(2003)270 definitief, 
28-29. 

1052
  X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal & Ministerie 

van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 2008, 30. 
1053

  L. HANCHER en S. EVANS, “Altmark als katalysator: het Commissiepakket met alle antwoorden rond 
staatssteun en diensten van algemeen economisch belang?” NTER 2006, 7, 153-154. 

1054
  J.M. THOUVENIN, “The Altmark case and its consequences,” in M. KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN 

DE GRONDEN, The changing legal framework for services of general interest in Europe, TMC Asser, Den 
Haag, 2009, 105. 

http://www.europadecentraal.nl/
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is volgens deze aanpak dus wel staatssteun onder artikel 107, lid 1 VWEU indien het 

economisch voordeel aangeboden aan een onderneming de gepaste betaling, additionele 

kosten veroorzaakt door de DAB of de marktprijs te boven gaat.1055 

344. Advocaat-Generaal TIZZANO argumenteerde in zijn Conclusie bij het Ferring-arrest1056 

dat men met deze benadering niet enkel keek naar het doel maar ook naar de effecten van 

de maatregel:  

“Dat bewijst dat (…) de noodzaak om bijzondere taken inzake openbare 

dienstverlening te compenseren, meer is dan alleen maar de reden of de doelstelling 

van de betrokken maatregelen, maar onvermijdelijk ook een weerslag heeft op de 

gevolgen daarvan, omdat de overheidsinterventie daardoor economisch neutraal 

wordt en het ontstaan van ongerechtvaardigde concurrentieverstoringen wordt 

voorkomen.”1057 

4.2.1.2. Staatssteunbenadering 

345. Anderzijds werd gesteld dat een dergelijke financiering resulteert in staatssteun die, na 

aanmelding bij de Europese Commissie volgens artikel 108 VWEU, verenigbaar met de 

interne markt kan worden verklaard op grond van artikel 107 of artikel 106, lid 2 VWEU. Dit 

noemt men de “staatssteunbenadering”.  

346. Voor het Ferring-arrest van het Hof van Justitie, waar de compensatiebenadering werd 

aangenomen, hanteerde het Gerecht de staatssteunbenadering in de arresten FFSA en 

SIC.1058 Advocaat-Generaal LEGER verdedigde deze benadering opnieuw in zijn Conclusie bij 

het Altmark-arrest en dit om verschillende redenen.  

                                                      
1055

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11,  549. 

1056
  HvJ C-53/00, Ferring S.A., 22 november 2001, Jur. 2001, I-9067. Eigenlijk werd de aanzet reeds in 1985 

gegeven in het ADBHU arrest, waar de vergoeding voorzien in een richtlijn en verleend aan 
ondernemingen die afvalolie ophaalden en verwijderden niet als staatssteun werd aanzien. Bij ADBHU 
ging het om een vergoeding inzake de verwijdering van afgewerkte olie. Deze vergoeding kon aan 
bedrijven die afgewerkte olie inzamelden en/of verwijderden, worden toegekend als tegenprestatie voor 
verplichtingen die hen door de lidstaat waren opgelegd inzake inzameling en/of verwijdering, mits de 
jaarlijkse niet-gedekte en reële kosten van de ondernemingen, rekening houdend met een redelijke winst, 
niet werden overschreden. HvJ 240/83, ADBHU, 7 februari 1985, Jur. 1985, 531.  

1057
  Punt 61 Conclusie Adv.Gen. TIZZANO, 8 mei 2001 bij HvJ C-53/00, Ferring, 22 november 2001, Jur. 2001, I-

9069. 
1058

  Zie T-106/95, FFSA, 27 februari 1997, Jur.  1997, II-229 en T-46/97, SIC, 10 mei 2000, Jur. 2000, II-2125. 
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Ten eerste was hij van mening dat het Hof in Ferring twee juridisch onderscheiden vragen 

door elkaar had gehaald, namelijk die van het aanmerken van de maatregel als staatssteun 

en die van de rechtvaardiging van de overheidsmaatregel. De kwalificatie van een maatregel 

als steunmaatregel is uitsluitend afhankelijk van de vraag of die maatregel al dan niet aan 

één of meerdere ondernemingen een voordeel toekent. Er wordt met andere woorden 

gekeken naar het effect. In geen geval kan de overheidsmaatregel beoordeeld worden aan 

de hand van het door de overheid nagestreefde doel. In Ferring had het Hof eerst 

vastgesteld dat de litigieuze vrijstelling staatssteun kon zijn die onder het in (oud) artikel 87, 

lid 1 (artikel 107 lid 1 VWEU) vervat verbod valt. Daarna heeft het de kwalificatie als 

steunmaatregel uitgesloten wegens de specifieke verplichtingen inzake openbare 

dienstverlening die aan de groothandelaars-distributeurs werden opgelegd.1059   

Ten tweede vond hij dat (oud) artikel 86, lid 2 EG-Verdrag (huidig artikel 106, lid 2 VWEU) 

door de compensatiebenadering zo grotendeels aan betekenis verloor. Indien het door de 

overheid van een lidstaat verleende voordeel kleiner is dan of gelijk is aan de kosten van de 

verplichtingen inzake openbare dienstverlening, vormt het voordeel in deze interpretatie 

geen steunmaatregel in de zin van (oud) artikel 86, lid 1. Indien het voordeel echter groter is 

dan de kosten van de verplichtingen inzake openbare dienstverlening kan het gedeelte van 

dit voordeel dat groter is dan deze extra kosten hoe dan ook niet als noodzakelijk worden 

beschouwd om de marktdeelnemers hun bijzondere taak te laten vervullen. 

In beide gevallen kan lid 2 niet functioneren (op de tweede mogelijkheid is artikel 106, lid 2 

VWEU in ieder geval niet van toepassing aangezien iedere overcompensatie die staatssteun 

uitmaakt niet noodzakelijk kan zijn in de zin van artikel 106, lid 2 VWEU).1060  

Het laatste probleem heeft te maken met het feit dat de maatregelen ter financiering van de 

openbare diensten aan de controle van de Commissie worden onttrokken.1061  

                                                      
1059

  Punt 76-78 Conclusie Adv.Gen. LEGER, 19 maart 2002 bij HvJ C-280/00, Altmark, 19 maart 2002, Jur. 2002, 
I-7751. 

1060
  Punt 79-82 Conclusie Adv.Gen. LEGER, 19 maart 2002 bij HvJ C-280/00, Altmark, 19 maart 2002, Jur. 2002, 

I-7751. 
1061

  Punt 91 Conclusie Adv.Gen. LEGER, 19 maart 2002 bij HvJ C-280/00, Altmark, 19 maart 2002, Jur. 2002, I-
7751. 
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4.2.1.3. Quid pro quo - benadering 

347. Een derde benadering werd  in de Conclusie bij het arrest GEMO door Advocaat-

Generaal Jacobs uiteengezet: de “quid pro quo” - benadering. Hij zette uiteen dat geen van 

beide oplossingen ideaal zijn, ook aan de staatssteunbenadering zijn er immers problemen 

verbonden: artikel 107(1) VWEU is enkel van toepassing op maatregelen die een economisch 

voordeel voor ogen hebben en die de handel verstoren of dreigen te verstoren. Waarom 

past men bijgevolg het één of het ander niet toe naargelang het concreet geval? Er zou een 

onderscheid kunnen gemaakt worden tussen twee uiteenlopende categorieën van gevallen 

waarbij wordt uitgegaan van de aard van het verband tussen de toegekende financiering en 

de opgelegde verplichtingen van algemeen belang en de mate van duidelijkheid waarmee 

deze verplichtingen zijn gedefinieerd.1062  

Tot de eerste categorie zouden de gevallen behoren waarbij de financieringsmaatregelen 

kennelijk bedoeld zijn als tegenprestatie voor duidelijk afgebakende verplichtingen van 

algemeen belang. Met andere woorden, gevallen waarin het verband tussen enerzijds de 

toegekende financiering door de staat en anderzijds de opgelegde, duidelijk omlijnde 

verplichtingen van algemeen belang, rechtstreeks en onmiskenbaar is. Gevallen in deze 

categorie zouden volgens de compensatiebenadering moeten worden beoordeeld.1063 

De tweede categorie zou bestaan uit gevallen waarbij het niet van meet af aan duidelijk is 

dat de financiering door de staat bedoeld is als tegenprestatie voor duidelijk omlijnde 

verplichtingen van algemeen belang. In deze gevallen is het verband tussen de financiering 

door de staat en de opgelegde verplichtingen van algemeen belang ofwel niet rechtstreeks 

of niet onmiskenbaar, of zijn de verplichtingen van algemeen belang niet duidelijk omlijnd. 

Gevallen van de tweede categorie zouden aan de hand van de staatssteunbenadering 

moeten worden beoordeeld.1064  

                                                      
1062

  Punt 118 Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 30 april 2002 bij HvJ C-126/01, Gemo, 20 november 2002, Jur. 2002, 
I-13772. 

1063
  Punt 119 Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 30 april 2002 bij HvJ C-126/01, Gemo, 20 november 2002, Jur. 2002, 

I-13772. 
1064

  Punt 120 Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 30 april 2002 bij HvJ C-126/01, Gemo, 20 november 2002, Jur. 2002, 
I-13772. Voor meer informatie zie ook P. NICOLAIDES, “Compensation for public service obligations: The 
floodgates of state aid?” ECLR 2003, 561-567. 
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De Advocaat-Generaal gaf echter zelf toe dat het niet eenvoudig is om de voorgestelde 

indeling in twee categorieën te maken.1065 

4.2.2. De voorwaarden van/voor overheidsfinanciering voor DAEB sinds Altmark 

348. In het Altmark-arrest1066, heeft het Hof van Justitie definitief gekozen voor de 

compensatiebenadering. Eigenlijk verfijnde het het Ferring-arrest door de benadering te 

verbinden aan strikte voorwaarden. We kunnen dus spreken van een hybride aanpak, die 

zich ergens bevindt tussen de compensatie en de quid pro quo - aanpak.1067 

349. In het geding tussen Altmark Trans GmbH en Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, 

ging het om de toekenning aan eerstgenoemde, door het Regierungspräsidium Magdeburg 

van vergunningen om met bussen in de Landkreis Stendal lijnvervoer te verrichten en om 

toekenning van overheidssubsidies voor de uitvoering van die diensten. De concurrent had 

bezwaar gemaakt tegen de verlening van een buslijnvervoervergunning aan Altmark in de 

“Landkreis” Stendal. Voor dit doeleinde ontving Altmark overheidssubsidies. Aangezien zij 

per kilometer van het netwerk 0,58 DM verlies leed, had Altmark Trans immers de 

aanvullende financiering van de overheid nodig. De concurrent voerde aan dat Altmark geen 

economisch gezonde onderneming was, omdat zij niet in staat was te overleven zonder die 

overheidssubsidies. Bijgevolg waren de haar verleende vergunningen volgens de eiser 

onwettig. Het Bundesverwaltungsgericht legde vervolgens een prejudiciële vraag voor aan 

het Hof krachtens oud artikel 234 EG Verdrag over de uitlegging van onder meer oud artikel 

92 EG-Verdrag (nu artikel 107 VWEU). 

Het Hof besliste in dit arrest dat het geenszins uitgesloten is dat een overheidssubsidie die 

wordt verleend aan een onderneming die enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten 

verricht en geen vervoersdiensten levert buiten de Staat van vestiging, niettemin gevolgen 

kan hebben voor het handelsverkeer tussen lidstaten.1068 Wanneer een lidstaat 

overheidssteun toekent aan een onderneming, kan de verrichting van vervoersdiensten door 

                                                      
1065

  Punt 129 Conclusie Adv.Gen. JACOBS, 30 april 2002 bij HvJ C-126/01, Gemo, 20 november 2002, Jur. 2002, 
I-13772. 

1066
  HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747 en HvJ C-34/01 tot en met 38/01, Enirisorse Spa, 27 

november 2003, Jur. 2003, I-14243. 
1067

  C. BOVIS, “The conceptual links between state aid and public procurement in the financing of services of 
general economic interest,” in M. KRAJEWSKI, U. NEERGAARD en J. VAN DE GRONDEN, The changing legal 
framework for services of general interest in Europe, Den Haag, TMC Asser, 2009, 168.  

1068
  Overweging 77 HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 
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die onderneming hierdoor in stand blijven of toenemen, met als gevolg dat de kansen van in 

andere lidstaten gevestigde ondernemingen om hun vervoersdiensten op de markt van die 

lidstaat te verrichten, afnemen.1069  Er is volgens de rechtspraak van het Hof geen drempel of 

percentage waaronder het handelsverkeer kan worden geacht niet ongunstig te worden 

beïnvloed. De omstandigheid dat het steunbedrag betrekkelijk gering is of de begunstigde 

onderneming vrij klein, sluit immers a priori de mogelijkheid niet uit dat het handelsverkeer 

tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed.1070 

Het Hof oordeelde dat wanneer de overheidsmaatregel als compensatie voor een 

tegenprestatie door de desbetreffende onderneming kan worden aangemerkt, deze 

onderneming geen financieel voordeel heeft ontvangen en de maatregel bijgevolg buiten de 

werkingssfeer van (oud) artikel 87, lid 1 EG, nu artikel 107, lid 1 VWEU valt.1071 Dit artikel is 

niet van toepassing op dergelijke compensatie indien aan vier cumulatieve voorwaarden is 

voldaan:1072 

 

1.  De begunstigde onderneming moet ten eerste daadwerkelijk belast zijn met de 

uitvoering van openbare dienstverplichtingen en die verplichtingen moeten duidelijk 

omschreven zijn. “Belast zijn met” wil zeggen dat de opdracht in een openbare 

officiële rechtshandeling moet zijn neergelegd. “Afgebakend” houdt in dat er een 

duidelijke omschrijving van de basisverplichting moet zijn voor het verrichten van 

diensten.1073 

2.  De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten vooraf op 

objectieve en doorzichtige wijze zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om door de overheid 

vastgestelde criteria voor berekening, controle en herziening van de compensatie van 

kosten. Welk financieringssysteem de overheid gebruikt is niet van belang.1074 

                                                      
1069

  Overweging 78 HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 
1070

  Overweging 81 HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 
1071

  Dit had het Hof eerder in de zaken ADBHU (HvJ 240/83, 7 februari 1985, Jur. 1985, 531) en Ferring (HvJ C-
53/00, 22 november 2001, Jur. 2001, I-9067) besloten. In Ferring oordeelde het Hof in dezelfde zin 
voorzover een aan farmaceutische laboratoria opgelegde heffing op de rechtstreekse verkopen 
overeenstemde met de extra kosten die de groothandelaars-distributeurs daadwerkelijk hadden gedragen 
om hun openbaredienstverplichtingen na te komen. Het feit dat deze laatste niet aan die heffing waren 
onderworpen, kon beschouwd worden als de tegenprestatie voor de verrichte prestaties en bijgevolg als 
een maatregel die geen staatsteun in de zin van (oud) artikel 92 van het Verdrag was. 

1072
  Overweging 88-93 HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 

1073
  X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal & Ministerie 

van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 34. 
1074

  X., Handreiking Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun, Europa Decentraal & Ministerie 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, 35-36. 
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3.  De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig om de kosten van de uitvoering van de 

openbare dienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met 

de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van de 

verplichtingen.  

4.  Het bedrag van de compensatie moet worden vastgelegd aan de hand van de kosten 

die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt. De hoogte 

van de compensatie wordt vastgesteld door middel van een vergelijking met andere 

efficiënte ondernemingen. Een alternatief is om te werken in het kader van een 

openbare aanbesteding. Bij een aanbesteding is de Commissie immers van oordeel dat 

de markt ook heeft gespeeld. Dit garandeert immers dat de kwaliteit bepaald in de 

aanbesteding vastgesteld wordt tegen “de laagste kosten voor de gemeenschap.”1075 

Als aan alle vier voorwaarden is voldaan, is er geen sprake van staatssteun en zijn de 

artikelen 107 en 108 VWEU niet van toepassing. Als niet aan alle vier voorwaarden is 

voldaan of als er getwijfeld wordt, en als aan de algemene criteria voor een toepassing van 

artikel 107 (lid 1) van het Verdrag is voldaan is er sprake van aanmeldingsplichtige 

staatssteun.  

350. Wij kunnen hier bijgevolg concluderen dat een redelijke prijs die betaald wordt voor 

het aanbieden van bepaalde diensten geen staatssteun is. Het is daarbij van belang dat de 

staat duidelijk stelt wat er precies zal worden aangeboden en wat precies moet worden 

betaald waarbij de prijs niet boven de normale marktprijs mag gaan.1076 

4.2.3. De Altmark criteria 

351. Het is positief dat het Hof in dit arrest verschillende aspecten bevestigde uit de 

benadering die de Commissie sinds 1995 reeds hanteerde. Het arrest is immers een 

verfijning van het Ferring-arrest, op basis van de argumenten die opgeworpen werden in het 

debat dat dit arrest volgde. De criteria verduidelijken Ferring doordat er verzekerd wordt dat 

een transparant proces wordt gehanteerd en door alleen die kosten te compenseren die 

noodzakelijk zijn om de DAEB uit te voeren.  

                                                      
1075

  Overweging 93 HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 
1076

  G. DAVIES, “Article 86, the EC’s economic approach to competition law, and the general interest,” ECJ 
2009, 570-571. 
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Het eerste criterium verwijst naar de nood aan een degelijke definitie en toekenning van de 

DAEB, het derde criterium sluit overcompensatie uit. Twee nieuwe criteria worden 

ingevoerd: ten eerste moeten de parameters vooraf worden vastgelegd op een objectieve 

en transparante manier, vervolgens mag de compensatie enkel kosten dekken die voldoen 

aan objectieve, op de markt gebaseerde maatstaven en vastgelegd na bepaalde procedures 

waarbij de kosten van andere potentiële verleners in rekening moeten worden gebracht.1077 

Met andere woorden: het vierde criterium identificeert de mogelijke aanwezigheid van een 

voordeel.1078 

352. In het arrest komt geen enkele expliciete referentie naar (oud) artikel 86 lid 2 EG (nu 

artikel 106 lid 2 VWEU) voor. De vier Altmark voorwaarden lijken volgens BIONDI en RUBINI 

wel een succesvolle transplantatie te zijn van de voornaamste vereisten van artikel 106 lid 2 

VWEU. Er wordt dan vooral gedacht aan het opleggen van bepaalde taken van algemeen 

belang alsook aan de concepten van noodzakelijkheid en proportionaliteit en aan het idee 

dat hindernissen tot een minimum moeten worden beperkt.1079 De eerste en de derde 

voorwaarde vastgelegd door Altmark, zijn dus in wezen terug te vinden in de toepassing van 

ondertussen artikel 106 lid 2 VWEU.1080 De tweede en vierde criteria zijn anders dan artikel 

106 lid 2 VWEU omdat dit artikel geen verplichting oplegt om op voorhand parameters vast 

te leggen, en evenmin verwijst naar openbare aanbestedingsprocedures.1081  

De praktijk toont aan dat de Commissie toch nog een beroep doet op artikel 106 lid 2 VWEU 

zodra niet aan alle Altmark criteria is voldaan. 1082 Hoewel hier nog geen consensus over 

                                                      
1077

  A. BIONDI en L. RUBINI, « Aims, effects and justifications: EC state aid law and its impact on national social 
policies, » in E. SPAVENTA en M. DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 95. 

1078
  S. SANTAMATO, “Chapter 5: Advantage in the context of services of general economic interest under 

Altmark,” in W. MEDERER, N. PESARESI en M. VAN HOOF, EU Competition law, Volume IV, State aid, Book 
1, Leuven, Claeys & Casteels, 2008, 373. 

1079
  A. BIONDI en L. RUBINI, « Aims, effects and justifications: EC state aid law and its impact on national social 

policies, » in E. SPAVENTA en M. DOUGAN, Social welfare and EU law, Oxford, Hart, 2005, 95. 
1080

  S. BRACQ, “Droit communautaire matériel et qualification juridique: le financement des obligations de 
service public au coeur de la tourmente,” RTDE 2004, 1, 51. 

1081
  O. LYNSKEY, “The application of article 86(2) EC to measures which do not fulfil the Altmark criteria; 

Institutionalising incoherence in the legal framework governing state compensation of public service 
obligations,” WComp 2007, 30, 160. 

1082
  J. DE BEYS, “Aide d’état et financement des services publics,” JTdr.eur 2006, 3 en O. LYNSKEY, “The 

application of article 86(2) EC to measures which do not fulfil the Altmark criteria: Institutionalising 
incoherence in the legal framework governing state compensation of public service obligations,” WComp 
2007, 30, 162. Wat een probleem zou kunnen zijn is dat ook nationale rechtbanken de Altmark criteria 
mogen toepassen. De kans bestaat bijgevolg dat er een bepaalde standaard zal worden toegepast door 
nationale rechtbanken en een andere door de Commissie. Het “Monti pakket” met o.a. de DAEB 
beschikking moest hier een oplossing voor bieden. 
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bestaat wordt min of meer aangenomen dat artikel 106 lid 2 VWEU wel van toepassing kan 

zijn op voorwaarde dat aan criterium 1 (een belasting van de uitvoering van een openbare 

dienstverplichting met duidelijk omschreven verplichtingen) en 3 (geen overcompensatie) is 

voldaan. Dit werd bevestigd in de oude “DAEB beschikking”1083 (zie verder randnummer 355). 

353. Het arrest met deze voorwaarden kreeg echter ook kritiek te verduren omdat er nog 

grijze zones blijven bestaan. Bovendien is bijna nooit aan alle voorwaarden voldaan, waarbij 

volgens bepaalde rechtsleer vooral het vierde criterium moeilijk toe te passen blijkt te 

zijn.1084 In dit verband valt op dat slechts in enkele gevallen sinds het Altmark-arrest, alle vier 

criteria simultaan vervuld zijn geweest.1085 Ook het Hof zelf heeft zich nauwelijks gewaagd 

aan of gelegenheid gehad voor toetsing van de criteria op concrete zaken.1086 

4.3. DAEB en staatssteun na Altmark 

354.  Eens bleek dat de Altmark criteria niet alle onzekerheid wegnamen aangezien het 

ofwel niet glashelder was wat onder de criteria werd begrepen ofwel een groot deel van de 

compensaties van algemeen belang niet aan de criteria voldeden met eventuele 

                                                      
1083

  Zie bijvoorbeeld de beslissingen van de Commissie in de zaken RAI, Beschikking 2004/339/EG van de 
Commissie van 15 oktober 2003 betreffende de door Italië ten uitvoer gelegde maatregelen ten gunste 
van RAI SpA, Pb.L. 2004, afl. 119, 1; TIRRENIA, Beschikking 2005/163/EG van de Commissie van 16 maart 
2004 betreffende staatssteun van Italië aan de scheepvaartmaatschappijen Adriatica, Caremar, Siremar, 
Saremar en Toremar (Gruppo Tirrenia), Pb.L. 2005, afl. 53, 29. 

1084
  M. DONY, “Les compensations d’obligations de service public,” in M. DONY en C. SMITS, Aides d’état, 

Institut d’études européennes, Bruxelles, ULB, 2005, 109-152.  
1085

  O. LYNSKEY, “The application of article 86(2) EC to measures which do not fulfil the Altmark criteria; 
Institutionalising incoherence in the legal framework governing state compensation of public service 
obligations,” WComp 2007, nr. 30, 1, 168. Zie bijvoorbeeld Beschikking steunmaatregel N 382/2004,  
France: Mise en place d’une infrastructure haut débit sur le territoire de la région Limousin (DORSAL), 3 
mei 2005, Pb.C. 20 september 2005, afl. 230, 6; Beschikking steunmaatregel N 381/2004, Haut Débit des 
Pyrénées Atlantiques, 16 september 2004, Pb.C. 2 juli 2005, afl. 162, 5. 

1086
   Zie het arrest HvJ C-34/01 en C-38/01, Enirisorse SpA, 27 november 2003, Jur. 2003, I-14243, punten 31-

40. Zie ook het arrest Libert, waar het Hof inhoudelijk toetst aan de Altmark-criteria. Enerzijds toetst het 
Hof de criteria voor compensatie concreet en constateert dat de parameters voor de vaststelling van de 
compensatie niet objectief en doorzichtig zijn en daarmee niet voldaan is aan de tweede voorwaarde van 
de Altmark uitzondering. Anderzijds geeft het aan dat een dergelijke toetsing tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de nationale rechter behoort, waarna het Hof weer concludeert dat de nationale rechter 
niet aan de Altmark criteria hoeft te toetsen want daar is volgens het Hof immers niet voldoende aan 
voldaan. Volgens VAN HARTEN EN FROGER staat het de lidstaten vrij te bepalen hoe de onderneming 
gecompenseerd wordt, mits dit controleerbaar is voor de Unie instellingen. Het heeft er ook alle schijn van 
dat het Hof met Libert de lijn van BUPA bevestigt, waarbij er onderscheid gemaakt werd tussen het 
bepalen van de compensatie, waar een zekere beoordelingsruimte aan de lidstaten wordt gelaten en het 
neerleggen van de parameters ter controle voor de Unie instellingen die dienen ter voorkoming van 
misbruik van het begrip ‘Dienst van algemeen economisch belang’. Zie Ger. T-289/03, Bupa, Jur. 2008, II-
81, punt 214; HvJ C-197/11, Libert, 8 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:288, overwegingen 87-102; H.J. VAN 
HARTEN en R. FROGER, “Bindingseisen passé?” NTER 2013, 8, 271. 
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onwettelijkheid van de compensaties tot gevolg1087, heeft de Europese Commissie in 

november 2005 een eerste (aanvullend) pakket inzake DAEB en staatssteun aangenomen. 

Dit bestond uit een vrijstellingsbeschikking, een kaderregeling en een wijziging van de 

transparantierichtlijn. Er werd aanvaard dat compensatie nodig was maar dat dit geen 

overcompensatie rechtvaardigde aangezien dit het risico op kruissubsidiëring zou 

verhogen.1088  

Het Altmark-pakket (of Monti-pakket) had van meet af aan een beperkte geldingsduur 

(november 2011) en werd eind 2011 vervangen door het zgn. Almunia-pakket. Om het 

belang van de evolutie en de relevantie voor maatschappelijke ondernemingen belast met 

DAEB goed te duiden, wordt eerst stilgestaan bij het oorspronkelijke DAEB-pakket van 2005 

(4.3.1). In 4.3.2. komen vervolgens de geldende regels aan bod. 

4.3.1. Het Altmark-pakket van 2005 (Monti-pakket) 

4.3.1.1. De 2005-vrijstellingsbeschikking 

355.  De vrijstellingsbeschikking1089 stelde de voorwaarden vast waaronder staatssteun (er 

is immers niet voldaan aan de Altmark criteria) in de vorm van compensatie voor 

ondernemingen belast met het beheer van DAEB, toch als verenigbaar met de interne markt 

kon worden beschouwd en vrijgesteld werd van de voorafgaande aanmeldingsplicht zoals 

neergelegd in artikel 108, lid 3 VWEU.  

Dit zou het bovenvermelde probleem van de “kleine” DAEB oplossen. De rol van artikel 106 

lid 2 werd ook erkend:  

“In deze beschikking wordt in ruime mate de inhoud en omvang van de afwijking 

ingevolge artikel 86 lid 2 van het Verdrag gespecificeerd zoals die door het Hof van 

                                                      
1087

  L. SVANE, “Public service compensation in practice: Commission package on state aid for services of 
general economic interest,” EC Competition policy newsletter, autumn 2005, nr. 3, 34. 

1088
  L. SVANE, “Public service compensation in practice: Commission package on state aid for services of 

general economic interest,” EC Competition policy newsletter, autumn 2005, nr. 3, 34. 
1089

  Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 
86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan 
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt 
toegekend, Pb.L. 29 november 2005, afl. 312, 67. De Commissie oefent dit recht uit dankzij artikel 106, lid 
3 VWEU: “De Commissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voorzover nodig, passende 
richtlijnen of beschikkingen tot de lidstaten.”  
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Justitie, het Gerecht van Eerste Aanleg en de Commissie in het verleden consistent is 

toegepast.”1090  

Ook in de beschikking werd echter geen definitie gegeven van DAEB.1091 

De voorwaarden van de 2005-vrijstellingsbeschikking hielden verband met omvang/omzet 

(A), de belasting (B), het compensatiebedrag (C) en de controle op overcompensatie (D). 

A. Categorieën 

356. In de beschikking werden verschillende categorieën niet aanmeldingsplichtige steun 

opgesomd waaronder:  

a) compensatie voor de openbare dienst die wordt toegekend aan ondernemingen 

die een gemiddelde jaaromzet, alle werkzaamheden bijeengenomen, vóór belasting 

van in totaal minder dan 100 miljoen EUR behalen gedurende de twee boekjaren 

voorafgaande aan het boekjaar waarin de dienst van algemeen economisch belang is 

toegewezen, en die voor de betrokken dienst jaarlijks minder dan 30 miljoen EUR 

compensatie ontvangen; er werd verwacht  dat deze bedragen de meeste lokale, 

sociale diensten zouden vatten.1092 

b) compensatie voor de openbare dienst die wordt toegekend aan ziekenhuizen en 

woningcorporaties die door de lidstaat als diensten van algemeen economisch belang 

                                                      
1090

  Punt 20 Preambule bij Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005 betreffende de 
toepassing van artikel 86, lid 2 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 
openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen wordt toegekend, Pb.L. 29 november 2005, afl. 312, 67. 

1091
  Kritiek geuit door het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Ontwerpbeschikking. Het 

vermeldde hierbij dat: “Minder dringend daarentegen is dat op hetzelfde niveau sociale diensten worden 
gedefinieerd, o.a. omdat dergelijke diensten voor het Gemeenschapsrecht alleen relevant zouden zijn als 
zij met economische voordelen voor de verlener ervan gepaard gaan. En mocht dit het geval zijn, dan 
zouden zij automatisch onder één van beide bovengenoemde begrippen vallen.” Overweging 3.8 Advies 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Ontwerpbeschikking van de Commissie 
betreffende de toepassing van artikel 86 van het Verdrag op staatssteun in de vorm van compensaties 
voor de openbare dienst die wordt toegekend aan bepaalde met het beheer van DAEB belaste 
ondernemingen, COM(2011)146 definitief, Pb.C. 25 augustus 2011, afl. 248, 149. 

1092
  Commission, Staff working document, Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 

28 November 2005 on the application of article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public 
service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general 
economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation, 20 november 2007, SEC(2007) 1516 final, 20. 
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aangemerkte activiteiten verrichten.1093 Hier gelden geen drempels omdat zij 

“specifieke kenmerken hebben waarmee men rekening mee moet houden.”1094 

B. De DAEB-belasting 

357. De Altmark beschikking gold enkel indien en voor zover de betrokken onderneming 

met de verantwoordelijkheid voor het beheer van de DAEB was belast door middel van één 

of meer officiële besluiten, waarvan de vorm door elke lidstaat kon worden bepaald. Er werd 

hierbij gedacht aan een concessie contract of openbare aanbesteding, wetten, decreten en 

besluiten,… 

In dit besluit of in die besluiten moest(en) nader zijn bepaald: 

 

a) de aard en de duur van de openbaredienstverplichtingen 

b) de betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied 

c) de aard van alle uitsluitende of bijzondere toegekende rechten 

d) de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie 

e) de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen. 

358. Het spreekt voor zich dat het besluit niet iedere specifieke activiteit moest 

omschrijven. Het was vooral belangrijk dat de omvang van de verplichting duidelijk werd 

gemaakt. Het besluit kon later worden geüpdatet of het besluit kon worden voorzien van 

een ex post correctie mechanisme, om een verandering of toevoeging van (genoemde) 

diensten te kunnen vatten.1095 

                                                      
1093

  Zij worden volledig vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting aangezien het leiden van een ziekenhuis of 
het maken van immo investeringen voor sociale huisvesting resulteert in hoge steunbedragen per 
onderneming. Dit betekent dat de steun bijna altijd aan de Commissie zou moeten worden aangemeld, 
wat een grote administratieve last zou betekenen. Het risico dat het geld niet naar een DAEB gaat is 
beperkt aangezien compensatie voor openbare ziekenhuizen en sociale huisvesting duidelijk gaat naar de 
kost voor het voorzien van de DAEB. L. SVANE, “Public service compensation in practice: Commission 
package on state aid for services of general economic interest,” EC Competition policy newsletter, autumn 
2005, nr. 3, 35. Tijdens de onderhandelingen zorgde deze uitsluiting echter voor heel wat discussie. 
Sommigen verweten de Commissie dat zij het economisch karakter van de twee sectoren zomaar 
vermoedde en het subsidiariteitsbeginsel niet respecteerde. Zie voor meer duiding bij deze interpretatie 
M. DONY, Contrôle des aides d’état, Droit communautaire de la concurrence, Bruxelles, ULB, 2007,181. 

1094
  Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, randnummer 16. 

1095
  Commission, Staff working document, Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 

28 November 2005 on the application of article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public 
service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general 
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C. Compensatiebedrag: niet hoger dan nodig 

359.  Om binnen de reikwijdte van de Altmark beschikking te vallen, mocht het 

compensatiebedrag niet hoger zijn dan wat nodig was om de kosten van de uitvoering van 

openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de 

opbrengsten alsook met een redelijke winst uit het voor de uitvoering van die verplichtingen 

noodzakelijk eigen kapitaal.  

Onder “redelijke winst” werd begrepen een vergoeding op het eigen kapitaal waarbij 

rekening wordt gehouden met het risico voor de onderneming, of het ontbreken daarvan, 

door het optreden van de lidstaat, namelijk wanneer deze laatste uitsluitende of bijzondere 

rechten verleent. Dit percentage mocht in de regel niet hoger liggen dan het gemiddelde 

percentage dat in de betrokken sector tijdens de laatste jaren was vastgesteld.1096 

360. Volgens het Altmark-arrest moest het bedrag van de compensatie bepaald worden 

door ofwel (1) een openbare aanbesteding, ofwel (2) door een vergelijking aan de hand van 

de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt.  

Dit moest volgens de beschikking niet. Zolang de desbetreffende overheid kon aantonen dat 

de toegekende compensatie overeenkwam met de netto kosten, geraamd op basis van 

nauwkeurig bepaalde parameters die in het officiële besluit werden opgenomen en dat er 

geen sprake was van overcompensatie, werd de compensatie aanzien als staatssteun die 

verenigbaar was met het Verdrag.1097 

361. Toch werd er nog een element van proportionaliteit opgenomen, namelijk in verband 

met het risicopercentage voor de onderneming in verband met de redelijke winst: 

 “In sectoren waar er geen onderneming is die met de met de DAEB belaste 

onderneming valt te vergelijken, kan een vergelijking worden gemaakt met 

                                                      
economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation, 20 November 2007, SEC(2007) 1516 final, 24. 

1096
  Artikel 5, 4 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 72. 

1097
  Commission, Staff working document, Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 

28 November 2005 on the application of article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public 
service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general 
economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation, 20 November 2007, SEC(2007)1516 final, 19-20. 
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ondernemingen uit andere lidstaten of zonodig uit andere sectoren, mits met de 

specifieke kenmerken van elke sector rekening wordt gehouden.”1098  

Dit gaf iets meer informatie maar bleef toch nog vaag voor de toepassing in de praktijk.  

362. Het compensatiebedrag moest daadwerkelijk worden gebruikt voor het beheer van de 

desbetreffende DAEB en alle voordelen omvatten die door de staat of in welke vorm dan 

ook uit staatsmiddelen werden toegekend.1099 

De in aanmerking te nemen inkomsten omvatten tenminste alle met de DAEB behaalde 

inkomsten, inclusief de bijzondere of uitsluitende rechten welke verband hielden met een 

andere DAEB die een hogere winst opleverde dan een redelijke winst of andere door de 

staat toegekende voordelen waarover de betrokken onderneming beschikte. Genoot zij 

andere door de staat toegekende voordelen, dan werden deze ook bij haar inkomsten 

meegerekend, ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 107 VWEU. 1100 Dit was 

immers op zich ook een vorm van compensatie die in rekening moest worden gebracht. 

Het toekenningsbesluit moest parameters bevatten voor de berekening, de controle en de 

herziening van de compensatie, maar moest slechts een basis kunnen weergeven voor een 

toekomstige berekening van de compensatie. Een voorbeeld hiervan was dat de 

compensatie bepaald zou worden volgens prijs per dag, per maaltijd, per zorgverstrekking 

gebaseerd op het aantal potentiële gebruikers,… Ook hier kon bij wijzigingen het besluit 

worden geüpdatet of worden voorzien van een ex post correctie mechanisme.1101 

D. Controle op overcompensatie 

363. Compensatie die verder gaat dan wat nodig is ter dekking van de kosten die de 

betrokken onderneming maakt, is uiteraard niet noodzakelijk voor het beheer van de DAEB 

en is bijgevolg aan te merken als staatssteun die, als niet na aanmelding gefiatteerd door de 

Commissie aan de Staat, moet worden terugbetaald.1102 Compensatie voor de openbare 

                                                      
1098

  Artikel 5, 4 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 71. 
1099

  Artikel 5, 1 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 71. 
1100

  Artikel 5, 3 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 72. 
1101

  Commission, Staff working document, Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 
28 November 2005 on the application of article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public 
service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general 
economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation, 20 november 2007, SEC(2007) 1516 final, 25. 

1102
  Overweging 12 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 68. 
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dienst die ten behoeve van het beheer van de DAEB werd toegekend maar die in feite wordt 

gebruikt om op andere markten actief te zijn als ongeoorloofde kruissubsidiëring, was 

evenmin automatisch, als zodanig, gerechtvaardigd.1103  

Wanneer het bedrag van de overcompensatie niet hoger was dan 10% van het bedrag van 

de jaarlijkse compensatie, mocht deze overcompensatie naar de volgende jaarlijkse periode 

worden overgedragen en werd deze op het compensatiebedrag dat voor die periode zou 

worden betaald, in mindering gebracht. In de sector van de sociale huisvesting mocht 

overcompensatie tot 20% van de jaarlijkse compensatie naar de volgende periode worden 

overgedragen, mits de betrokken onderneming uitsluitend DAEB beheerde.1104 

4.3.1.2. De 2005 - Kaderregeling 

364. Wanneer de compensatie ten behoeve van de openbare dienstverplichting niet 

voldeed aan de vier Altmark-criteria en niet onder de voorwaarden van de 

vrijstellingsbeschikking viel, moest de compensatie conform artikel 108, lid 3 VWEU bij de 

Europese Commissie worden aangemeld.  

De Kaderregeling zette de voorwaarden uiteen waaronder de Europese Commissie deze 

staatssteun op grond van artikel 106, lid 2 VWEU als verenigbaar met de interne markt zou 

verklaren. Onder voorbehoud van het toezicht op en de beoordeling van eventuele 

overcompensatie, waarbij men meer in detail trad, hernam de kaderregeling tot op zekere 

hoogte de voorwaarden die ook in de beschikking werden geformuleerd.1105  

365. De Kaderregeling was van toepassing op grotere diensten (omzet van meer dan 30 

miljoen euro), waardoor zij als zodanig minder relevant was voor lokale sociale diensten. 

Nadere behandeling ervan kan hier dan ook buiten beschouwing blijven. 

                                                      
1103

  Artikel 5 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 71. 
1104

  Artikel 6 Beschikking van de Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, supra, 72. 
1105

  Zie paragrafen 20-23 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor 
de openbare dienst, Pb.C. 29 november 2005, afl. 297, 4 en J. DE BEYS, “Aide d’état et financement des 
services publics,” JTdr.eur 2006, 8-9. 
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4.3.1.3. De 2005-wijziging aan de Transparantierichtlijn 

366. De definitie van de Transparantierichtlijn1106 werd gewijzigd met betrekking tot 

ondernemingen die verplicht een gescheiden boekhouding moeten voeren. Deze wijziging 

had tot doel deze definitie in lijn te brengen met de verplichtingen zoals neergelegd in de 

overige twee onderdelen van het pakket. Door deze wijzigingen zouden ook ondernemingen 

die geen staatssteun doch slechts overeenkomstig artikel 106, lid 2 VWEU “compensatie” 

ontvangen voor het beheer van een DAEB eveneens een gescheiden boekhouding moeten 

voeren, ongeacht of zij een bijzonder of uitsluitend recht genoten.  Enkel door een 

gescheiden boekhouding te voeren, kunnen immers de kosten worden onderscheiden die 

aan de DAEB zijn toe te rekenen en kan het precieze bedrag van de compensatie worden 

berekend.1107 Deze verplichting is bedoeld om concurrentievervalsing door kruissubsidiëring 

tegen te gaan.1108 

4.3.2.  Het Almunia-DAEB-pakket 

4.3.2.1. Situering 

367. In november 2011 verviel het Altmark-pakket en vond een herziening plaats. In de 

mededeling “Towards a single market act” had de Commissie toegezegd om uiterlijk in 2011 

een mededeling aan te nemen vergezeld van een maatregelenpakket met betrekking tot 

DAEB. 

Men mag hierbij niet vergeten dat de vraag naar DAEB en hun aanbod veranderd zijn sinds 

het eerste pakket van 2005, met een verschuiving van diensten van de publieke naar de 

private sfeer en een trend van toenemende liberalisering, die wel sterk verschilt van lidstaat 

tot lidstaat (omdat de marktmechanismen in de lidstaten nu eenmaal verschillen). Verder 

                                                      
1106

  Richtlijn nr. 2005/81 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG 
betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de 
financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen, Pb.L. 29 november 2005, afl. 312, 47. Deze 
richtlijn werd ondertussen opgeheven door Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 
2006, Pb.L. 17 november 2006, afl. 318, 17. 

1107
  Overweging 4 Richtlijn nr. 2005/81/EG van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 

80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare 
bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen, Pb.L. 29 november 2005, afl. 
312,47. 

1108
  L. HANCHER en S. EVANS, “Altmark als katalysator: het Commissiepakket met alle antwoorden rond 

staatssteun en diensten van algemeen economisch belang?” NTER 2006, 7, 157. 
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zijn de publieke budgetten wegens de financiële crisis beperkter geworden waardoor de 

nood aan efficiëntie nog meer toeneemt.1109 

De Commissie was in 2010 van mening dat de Unie en de lidstaten erop moeten toezien dat 

openbare diensten (met inbegrip van sociale diensten) die aan de behoeften van de 

Europeanen beantwoorden, gemakkelijker op het passende niveau kunnen worden 

aangeboden, aan duidelijke financieringsregels zijn onderworpen, van de hoogste kwaliteit 

zijn en tevens effectief voor iedereen toegankelijk zijn.1110 In 2008 en 2009 had de Commissie 

bijgevolg reeds aan de lidstaten gevraagd om te rapporteren over de toepassing van het 

2005-pakket. In 2010 lanceerde de Commissie een publieke consultatie over de toepassing 

ervan. 

368. Het raadplegingsproces bevestigde dat de bestaande rechtsinstrumenten een 

noodzakelijke en aangepaste aanvulling op het Altmark-arrest waren. Sinds deze 

instrumenten in werking traden, werden zij in een groot aantal staatssteunzaken toegepast. 

De raadpleging maakte tevens duidelijk dat in bepaalde sectoren, zoals de sociale 

dienstverlening, het pakket niet altijd was toegepast zoals bedoeld. Dit valt volgens de 

Commissie misschien te verklaren doordat de betrokken overheden niet altijd goed op de 

hoogte waren, maar ook door de complexiteit van het bestaande pakket. Veel stakeholders 

vonden dat de bestaande rechtsinstrumenten positief hebben bijgedragen aan de algemene 

doelstelling van rechtszekerheid. De raadpleging liet echter ook zien dat er wel nog 

verbeterpunten waren. Zo was er behoefte aan instrumenten die duidelijker, eenvoudiger, 

evenrediger en doeltreffender zijn, zodat de regels van deze instrumenten ook 

gemakkelijker toepasbaar zijn.1111 

Het raadplegingsproces liet met andere woorden blijken dat er vooreerst meer duidelijkheid 

gewenst was over de toepassing van de staatssteunregels op DAEB. De onzekerheid over en 

een verkeerd begrip van de basisbegrippen die aan de staatssteunregels voor DAEB ten 

grondslag liggen, verklaarden deels waarom de regels niet altijd correct werden toegepast. 

De vraag om meer duidelijkheid betrof niet alleen de regels van het pakket, maar ook de 

                                                      
1109

  J. ALMUNIA, “SGEI reform: presenting the draft legislation,” 30 september 2011, College of Europe, 
Brugge, Speech/11/618. 

1110
  Mededeling Commissie, Naar een single market act – Voor een sociale markteconomie met een groot 

concurrentievermogen, 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen, 27 
oktober 2010, COM(2010) 608 definitief, voorstel 25, 24. 

1111
  Mededeling Commissie, Hervorming van de EU staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch 

belang, 23 maart 2011, COM(2011)146 definitief, 8-9. 
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aard van de betrokken activiteiten en de vraag of een maatregel al dan niet onder artikel 107 

VWEU valt.1112 

Ten tweede was er ook meer wens naar een gediversifieerde en evenredige aanpak. Het 

bestaande pakket was immers op min of meer eenvormige wijze van toepassing op een sterk 

uiteenlopende groep economische sectoren en spelers. In het kader van de komende 

hervorming, engageerde de Commissie zich een duidelijker onderscheid te maken tussen de 

verschillende soorten diensten, afhankelijk van de mate waarin staatssteun in deze 

economische sectoren een ernstig risico op verstoringen van de mededinging op de interne 

markt inhielden.1113 Met andere woorden: voor kleinere (sociale) diensten zou er een 

aangepaste, vereenvoudigde aanpak moeten bestaan. 

369. Op 5 juli 2011 keurde het Europees Parlement een resolutie goed betreffende “de 

toekomst van sociale diensten van algemeen belang” (cfr. supra), waarin het de evaluatie 

verwelkomde van staatssteun die EU commissaris Almunia had uitgevoerd maar ook vroeg 

naar opheldering van de basisbeginselen ten aanzien van de controle van staatssteun, ter 

verbetering van de rechtszekerheid en de transparantie van concepten zoals 

“machtigingsbesluit” en “overheidsdiensten.” Ook riep het op tot het differentiëren van de 

                                                      
1112

  Thema's waarover stakeholders concreet meer duidelijkheid wilden, waren onder meer: het onderscheid 
tussen economische en niet-economische activiteiten vanuit het oogpunt van de staatssteunvoorschriften 
en de kwalificatie van bepaalde entiteiten als onderneming; de marges waarover lidstaten volgens de 
staatssteunvoorschriften beschikken bij het aanmerken van een economische activiteit als een dienst van 
algemeen economisch belang; de voorwaarden waaronder compensaties voor bepaalde, op het lokale 
niveau verrichte diensten van algemeen economisch belang het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig 
beïnvloeden en dus onder de toepassing van de staatssteunregels vallen; de voorwaarden die 
overheidsinstanties volgens de staatssteunvoorschriften in acht moeten nemen wanneer zij een 
onderneming met het beheer van een DAEB belasten; de voorwaarden waaronder compensatie voor 
DAEB geen staatssteun vormt omdat met de aanbesteding de dienstverrichter "tegen de laagste kosten 
voor de gemeenschap" wordt geselecteerd of omdat de berekende tarieven in lijn zijn met die van een 
doelmatige en goed beheerde onderneming; de vraag hoe de toepassing van de staatssteunregels en die 
van de regels inzake overheidsopdrachten onderling beter kan worden afgestemd; de wisselwerking 
tussen de regels van het pakket en andere sectorale steunregels inzake DAEB. De Commissie wees erop 
dat een aantal van de hier genoemde thema's rechtstreeks terug te voeren zijn tot het primaire EU recht 
zoals dat door het Hof van Justitie is uitgelegd (zoals bijvoorbeeld het onderscheid tussen economische en 
niet-economische activiteiten). De rol van de Commissie op dit punt bleef dus beperkt tot het verschaffen 
van duidelijkheid omtrent de vraag hoe zij de Verdragsbepalingen uitlegt en toepast. Mededeling 
Commissie, Hervorming van de EU staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang, 23 
maart 2011, COM(2011)146 definitief, 8-9. 

1113
  Mededeling Commissie, Hervorming van de EU staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch 

belang, 23 maart 2011, COM(2011)146 definitief, 9. 
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regels en tot het berekenen van de compensatie van openbare diensten, waarbij ook 

rekening zou worden gehouden met onder meer sociale criteria.1114  

Het Parlement vroeg ook om de toepassing van de regels te versoepelen en daarbij een 

uitbreiding te overwegen van de lijst van vrijstellingen van de verplichting tot aanmelding en 

om de passende hoogte van de de-minimisdrempel voor SDAB te herzien. Het stelde ook een 

systeem voor waarbij de de-minimisdrempel zou worden berekend op basis van het BBP van 

de lidstaten en voor elke lidstaat een specifieke de-minimisdrempel kon worden vastgesteld, 

zodat concurrentieverstoring tengevolge van een uniforme drempel voor de hele EU wordt 

voorkomen. Tot slot drong het erop aan overcompensatie alleen aan banden te leggen 

indien het risico van ernstige mededingingsverstoring was vastgesteld; dat er een 

verduidelijking zou komen van de concepten en de indelingscriteria om onderscheid te 

maken tussen economische en niet-economische SDAB en om een gemeenschappelijke 

interpretatie van DAB. Het Europees Parlement was afrondend van mening dat een 

kaderverordening van de EU betreffende DAEB uit hoofde van artikel 14 VWEU momenteel 

niet van centraal belang was.1115  

370.  Het nieuwe DAEB pakket bevat alvast een Mededeling1116, een Kaderregeling1117 (ter 

vervanging van de bestaande Kaderregeling), een Besluit1118 (ter vervanging van de 

Vrijstellingbeschikking 2005/842/EG) en een geheel nieuwe Verordening1119 (met een 

specifieke DAEB de-minimis). De Kaderregeling blijft in dit onderzoek buiten beschouwing 

aangezien hij enkel van toepassing is op de grote DAEB. 

                                                      
1114

   Resolutie Europees parlement van 5 juli 2011 over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang, 
2009/222 (INI), paragraaf 41. 

1115
  Resolutie Europees parlement van 5 juli 2011 over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang, 

2009/222(INI), paragraaf 48. 
1116

  Mededeling Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor 
het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, Pb.C. 11 januari 
2012, afl. 8, 4. 

1117
  Kaderregeling Commissie inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, Pb.C. 

11 januari 2012, afl. 8, 15. 
1118

  Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2 van 
het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie 
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen, Pb.L. 11 januari 2012, afl. 7, 3. 

1119
  Verordening Commissie nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan 
diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen, Pb.L. 26 april 2012, afl. 114, 8. 
Zie L. IDOT, “Du paquet “Monti-Kroes” ou “post-Altmark” au paquet “Almunia”, Europe, oktober 2011, 2, 
nr. 58. 
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4.3.2.2. De Mededeling 

371. De Mededeling is een handleiding die de basisbegrippen van de staatssteunregels (nog 

eens) uitlegt, waaronder “economische activiteit” en “DAEB”. Dit bevat niet veel meer dan 

een compilatie van wat er in het VWEU, de Commissiebeslissingen en de bestaande 

rechtspraak van het Hof tot nu toe werd vastgesteld. Vanuit het stakeholderoverleg bleek 

echter dat er meer verduidelijking nodig was betreffende bepaalde kernconcepten, 

waaronder ‘economische activiteit’ en ‘invloed op de handel’ en dat bijgevolg een apart 

document hiervoor aan te raden was.1120 

4.3.2.3. Het 2011-besluit 

A. Uitzondering voor sociale diensten 

372. Het Besluit, dat de voorwaarden schetst waaronder de steun (voor bepaalde typen 

DAEB) niet moet worden aangemeld volgens de verplichting neergelegd in artikel 108, lid 3 

VWEU, bevat (zoals was aangekondigd) inderdaad aanzienlijk meer sociale diensten dan 

Beschikking 2005/842 die enkel de ziekenhuizen en sociale huisvesting (zonder 

drempelvereiste) omvatte. SAUTER spreekt zelfs over ‘de sociale exceptie.’1121 

In het besluit wordt ook expliciet een definitie opgenomen. Compensaties voor DAEB 

waarmee wordt voldaan aan “sociale behoeften”1122 wat betreft gezondheidszorg en 

langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt  en herintreding, sociale 

huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen, ongeacht omzet en 

bedrag van de compensatie worden nu vrijgesteld van aanmelding cf. artikel 2, lid 1, b) en c): 

“b) compensatie ten behoeve van het verrichten van DAEB door ziekenhuizen die 

medische zorg bieden, daaronder begrepen, in voorkomend geval, spoedeisende 

hulp; het verrichten van rechtstreeks  met de hoofdactiviteiten verband houdende 

ondersteunende activiteiten, met name op het gebied van onderzoek, laat de 

toepassing van het onderhavige punt onverlet. 

                                                      
1120

  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 
2, 348-349. 

1121
  W. SAUTER, “De herziening van het Altmark-pakket,” M&M 2011, 6, 227. 

1122
  Het woord “essentieel” uit het voorontwerp werd weggelaten. 
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c) compensatie ten behoeve van het verrichten van DAEB waarmee wordt voldaan 

aan sociale behoeften wat betreft gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, 

toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor en 

sociale inclusie van kwetsbare groepen.” 

De Commissie beargumenteert deze uitbreiding als volgt1123:  

“Ziekenhuizen en in de socialedienstverlening actieve ondernemingen, die met taken 

van algemeen economisch belang zijn belast, vertonen specifieke kenmerken die in 

aanmerking dienen te worden genomen. Met name dient rekening te worden 

gehouden met het feit dat, in de huidige economische omstandigheden en in het 

huidige stadium van ontwikkeling van de interne markt, sociale diensten ter 

compensatie van de kosten van de openbare dienst mogelijk een bedrag aan steun 

nodig hebben dat de in het onderhavige besluit vastgestelde drempel overschrijdt. 

Een hoger compensatiebedrag voor sociale diensten leidt niet noodzakelijkerwijs tot 

een groter risico op verstoringen van de mededinging.  

Bijgevolg dienen ook ondernemingen die met de verrichting van sociale diensten zijn 

belast, waaronder sociale huisvesting voor achterstandsgroepen of sociaal kansarme 

groepen welke, door solvabiliteitsbeperkingen, geen huisvesting tegen 

marktvoorwaarden kunnen vinden, voor de in dit besluit vastgestelde vrijstelling van 

de aanmeldingsverplichting in aanmerking te kunnen komen, zelfs indien het bedrag 

dat zij aan compensatie ontvangen, hoger ligt dan de algemene drempel die in dit 

besluit voor compensaties is bepaald.  

Hetzelfde dient te gelden voor ziekenhuizen die medische zorg bieden, daaronder 

begrepen, in voorkomend geval, spoedeisende hulp en het verrichten van 

ondersteunende diensten die rechtstreeks met hun hoofdactiviteiten verband 

houden, met name op het gebied van onderzoek. Om op de vrijstelling van de 

aanmeldingsverplichting aanspraak te kunnen maken, dient het om duidelijk 

afgebakende sociale diensten te gaan die voorzien in sociale behoeften met 

betrekking tot gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de 

                                                      
1123

  Overweging 11 van Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011, supra, 4. (Eigen cursivering 
toegevoegd). 
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arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie 

van kwetsbare groepen.”  

373. Er wordt bijgevolg duidelijkheid geboden over de reikwijdte van de vrijstelling, door de 

sociale diensten nu expliciet aan te duiden.1124 Ook is de notie “zorg voor en sociale inclusie 

van kwetsbare groepen” flexibel en potentieel ruim genoeg om enig residuair type van 

sociale dienst die niet expliciet wordt genoemd op te vangen, bijvoorbeeld diensten die de 

noden van vluchtelingen, immigranten, personen met een handicap of drugsverslaafden 

moeten opvangen.1125 Het Commissie werkdocument geeft als voorbeelden ‘diensten voor 

de sociale integratie van mensen met een handicap, sociale bijstand voor migranten, 

diensten voor daklozen, ouderbegeleiding, schuldhulpverlening of sociale diensten voor 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders’.1126 Hier zou men volgens VAN 

DER GRONDEN en RUSU een duidelijke visie uit kunnen afleiden, namelijk dat volgens de 

Commissie alle bevolkingsgroepen toegang moeten hebben tot ziekenhuiszorg, andere 

gezondheidszorg (inclusief langdurige zorg), kinderopvang en bemiddeling op de 

arbeidsmarkt. Het garanderen van toegang tot andere dienstverlening lijkt voor de 

Commissie alleen noodzakelijk te zijn voor kwetsbare groepen.1127 

374. Wat ‘toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding’ betreft, wordt verwezen naar 

verschillende soorten diensten die mensen inzetbaar moeten helpen maken. 

Beroepsopleiding zal echter enkel onder artikel 2, lid 1, c van het besluit vallen indien deze 

de toegang tot of herintreding op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, of indien daarmee de 

                                                      
1124

  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 
diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 287. Volgens de auteurs is het 
duidelijk dat de Commissie heeft aangegeven wat de essentiële kenmerken van sociale diensten zijn en 
heeft de Commissie bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europese benadering voor sociale diensten, 
die een belangrijk onderdeel zijn van de verzorgingsstaat van de lidstaten. In zekere zin heeft de 
Commissie daarmee volgens hen ook bouwstenen aangedragen voor een EU-visie op de verzorgingsstaat 
(p. 288). 

1125
   A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 

2, 355. Zie ook het Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake 
staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013, 
SWD(2013)53 final/2, punt 93-94. 

1126
 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 

overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013, SWD(2013)53 
final/2, punt 98. 

1127
  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 

diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 287. 
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sociale inclusie van een kwetsbare groep wordt bevorderd (bijvoorbeeld voor langdurig 

werklozen).1128  

375. Wat de steun aan ‘sociale werkvoorzieningen en werkbedrijven’ betreft, stelt het 

Werkdocument van de Commissie dat dit soort steun onder bepaalde voorwaarden onder 

de AGV of de algemene De minimisverordening kan vallen, maar dat overheidsinstanties in 

de lidstaten ook maatschappelijke integratie en arbeidsintegratie als een SDAB kunnen 

omschrijven en sociale werkvoorzieningen en werkbedrijven met een DAEB kunnen 

belasten. In die gevallen is het DAEB-besluit op die diensten van toepassing.1129 

376. Er bestaan zoals hoger aangehaald voor de sociale diensten ook geen drempelwaarden 

meer, wat een zeer genereuze benadering is.1130 

B. Drempelvereiste 

377. Ook de compensaties1131 voor andere dan sociale diensten moeten onder de 15 

miljoen euro per jaar volgens artikel 2, lid 1, a niet worden aangemeld. Er is geen beperking 

van de omzet. Dit is wel een lagere drempel dan in de vorige Beschikking, waar er sprake 

was van 30 miljoen euro.1132 Hoewel de vorige drempel relatief hoog was, veroorzaakte dit 

praktische problemen voor DAEB-voorzieningen die deel uitmaakten van een groep of van 

                                                      
1128

 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun,   
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013,  
SWD(2013)53 final/2,  punt 99. 

1129
 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 

overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013, SWD(2013)53 
final/2, punt 100. 

1130
   Deze nieuwe focus op sociale diensten gaat terug tot de Lissabon agenda, maar ook op de 

dienstenrichtlijn die pas kon worden aangenomen nadat de zorg, verschillende sociale diensten en DAEB 
waren uitgezonderd. J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de 
prijs van staatssteun, diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 287; W. 
SAUTER, “De herziening van het Altmark-pakket,” M&M 2011, 6, 229. 

1131
  Compensatie ten behoeve van het verrichten van DAEB in sectoren die echter niet het vervoer en de 

vervoersinfrastructuur zijn (artikel 2, lid 1, a). 
1132

  Zie overweging 10 van het Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011 voor een argumentatie 
hiervoor: “Gezien de ontwikkeling van de handel binnen de Unie in het verrichten van diensten van 
algemeen economisch belang, die bijvoorbeeld blijkt uit de sterke groei van multinationale 
dienstverrichters in een aantal sectoren die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de interne 
markt, is het passend voor het compensatiebedrag dat op grond van het onderhavige besluit van de 
aanmeldingsverplichting kan worden vrijgesteld, een lager plafond vast te stellen dan in Beschikking 
2005/842/EG het geval was, terwijl de mogelijkheid wordt gelaten dat bedrag te berekenen als een 
jaarlijks gemiddelde over de periode waarvoor de onderneming met het beheer van de dienst van 
algemeen economisch belang is belast.” 
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een gelijkaardige structuur.1133 De Commissie heeft verder aangegeven dat zij op deze wijze 

beter toezicht kan houden op de mogelijke concurrentiebeperkende effecten die het gevolg 

zijn van financiële middelen die lidstaten ter zake van DAEB ter beschikking stellen.1134 Nu de 

sociale diensten uitgezonderd worden, ongeacht het bedrag, was het volgens de Commissie 

niet meer gerechtvaardigd om een dergelijke hoge drempel te behouden.1135 Men zou hier 

als negatief punt wel kunnen stellen dat de flexibiliteit van lidstaten hierdoor toch enigszins 

is afgenomen, omdat zij meer steunmaatregelen dan voorheen zullen moeten 

aanmelden.1136 

C. Toewijzing en overcompensatie 

C.1. Beperking op de duur van toewijzing 

378. De basisvoorwaarden inzake de toewijzing van de DAEB en het voorkomen van 

overcompensatie blijven, zij het met wat wijzigingen. Nieuw is bijvoorbeeld dat de toewijzing 

beperkt moet blijven voor maximaal 10 jaar, tenzij van de dienstverrichter een “aanzienlijke 

investering” wordt gevergd die over een langere periode moet worden afgeschreven (artikel 

2, lid 2). De Commissie had hierbij onder andere de sociale huisvesting voor ogen1137:  

“In hoeverre een bepaalde compensatiemaatregel het handelsverkeer en de 

mededinging ongunstig beïnvloedt, hangt niet alleen af van het gemiddeld jaarlijks 

ontvangen compensatiebedrag en de betrokken sector, maar ook van de lengte van 

de periode waarvoor de onderneming met het beheer van de dienst van algemeen 

economisch belang is belast. Behalve wanneer een langere periode gerechtvaardigd 

is door de noodzaak van aanzienlijke investeringen, bijvoorbeeld in de sector van de 

sociale huisvesting, dient het toepassingsbereik van dit besluit derhalve te worden 

beperkt tot gevallen waarin de periode waarvoor de onderneming met het beheer 

van de dienst van algemeen economisch belang is belast, niet langer is dan tien jaar.” 

                                                      
1133

  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 
2, 356. 

1134
  Europese Commissie, “State aid: Commission adopts new rules on services of general economic interest,” 

IP/11/1571. 
1135

  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 
2, 356. 

1136
  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 

diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 287. 
1137

  Overweging 11 van het Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011 (Eigen cursivering 
toegevoegd). 
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379. Dat de toewijzingsperiode beperkt blijft lijkt ons echter logisch. Indien de periode 

immers te lang is, is het zeer moeilijk voor de overheid om op voorhand de inhoud en 

berekeningsparameters vast te stellen. Hoe langer de toewijzing, hoe ingrijpender ook de 

invloed op de mededinging kan zijn, aangezien concurrenten voor langere termijn uit de 

markt worden gehouden.1138 

C.2. Redelijke winst 

380. Een belangrijke verandering is het begrip redelijke winst. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de omvang van het risico dat afhankelijk is van de betrokken sector, het soort 

dienst en de kenmerken van de compensatie. Een rendement op kapitaal dat gelijk is aan de 

“swaprente” met een opslag van 100 basispunten wordt als redelijk beschouwd.1139 

In de Mededeling wordt gesteld dat de redelijke winst een rendement op kapitaal behelst 

dat wordt verlangd door een gemiddelde onderneming die onderzoekt of zij de DAEB moet 

verrichten voor de hele duur van de periode waarvoor de onderneming met het beheer van 

de DAEB wordt belast, rekening houdende met de omvang van het risico voor de 

onderneming.1140  

Het besluit stelt dat redelijke winst moet worden omschreven als het rendement op kapitaal, 

waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van het risico of het ontbreken ervan. Als 

rendement op kapitaal wordt gezien de interne opbrengstvoet die de onderneming 

gedurende de periode waarvoor zij is belast met een DAEB-taak, op haar geïnvesteerd 

kapitaal behaalt, de omvang van het risico is daarbij afhankelijk van de betrokken sector, het 

soort dienst en de kenmerken van de compensatie.1141  

381. De bepalingen van het 2011-besluit zijn aanzienlijk strikter dan die uit de oude 2005-

beschikking en perken de ruimte in bij het interpreteren van wat redelijke winst behelst.1142  

Wanneer het wegens bepaalde omstandigheden echter niet passend is het rendement op 

kapitaal te gebruiken, kunnen de lidstaten, voor het bepalen van wat als redelijke winst 

                                                      
1138

  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 
2, 357. 

1139
   W. SAUTER, “De herziening van het Altmark-pakket,” M&M 2011, 6, 227-228. 

1140
  Randnummer 61 van de DAEB Mededeling. 

1141
  Randnummer 18 van het DAEB Besluit. 

1142
 J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 

diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 287. 
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geldt, ook gebruik maken van andere winstgevendheidsindicatoren, zoals het gemiddelde 

rendement op eigen vermogen, de “return on capital employed”, de “return on assets” of de 

“return on sales” (zie artikel 5, lid 8 van het Besluit).1143 

C.3. Controle op overcompensatie 

382. Volgens artikel 6 moeten de lidstaten overcompensatie controleren. Zij moeten de 

Commissie op haar verzoek het nodige bewijsmateriaal voorleggen en regelmatige controles 

uitvoeren ten minste om de 3 jaar, gedurende de periode waarvoor de onderneming met 

het beheer van de DAEB is belast en aan het einde van de periode. Dit zorgt echter wel voor 

een zware administratieve last voor de overheid m.b.t. kleine organisaties, aangezien er een 

veelheid aan kleine organisaties vaak onder 1 DAEB-regeling vallen.  

C.4. Rapportering 

383. De aanwijzing moet ook expliciet blijven verwijzen naar het Besluit van de Commissie 

(artikel 4, f). Ook de rapporteringsplicht voor de lidstaten blijft. Voortaan moeten ze om de 

twee jaar (in plaats van om de drie jaar) rapporteren met inbegrip van ontvangen klachten 

over de toepassing van het Besluit (artikel 9). 

Het verslag moet een gedetailleerd overzicht geven van de toepassing van het besluit en 

omvat: 

a) een beschrijving van de toepassing van dit besluit op de diensten die binnen het 

toepassingsbereik van het besluit vallen, met inbegrip van interne opdrachten;  

b) het totaal bedrag dat overeenkomstig dit besluit aan steun is verleend, uitgesplitst 

naar de economische sector van de begunstigden,  

c) een vermelding of, voor een bepaald type dienst, de toepassing van dit besluit dat 

tot moeilijkheden of klachten van derden heeft geleid en  

d) alle overige gegevens met betrekking tot de toepassing van dit besluit die de 

Commissie verlangt en tijdig voor de indieningstermijn van het verslag aangeeft.  

                                                      
1143

  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 
2, 357. 
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384. Er is dus sprake van meer verregaande rapporteringsverplichtingen dan in de 

Beschikking van 2005 het geval was,1144 wat wel meer administratie betekent. Gezien de 

ruime lijst aan sociale diensten kan dit echter redelijkerwijze beschouwd worden als een 

adequate tegenprestatie. De Commissie gaat hierin ook verder dan het Hof en het Gerecht 

in hun rechtspraak, waarbij er een tendens waarneembaar is waar minder nadruk wordt 

gelegd op de aanwezigheid van een specifieke toevertrouwing van de taak (en waarbij dus 

een impliciete toevertrouwing voldoende lijkt).1145 

4.3.2.4. DAEB- de minimis-Verordening 

385.  Geheel nieuw in vergelijking met het 2005-DAEB pakket, is de opname in het 2011-

DAEB pakket van een verordening (360/2012) met een specifieke DAEB de-

minimisregeling1146, die met name voor lokale overheden zeker positief kan zijn omdat het 

de potentie heeft een echte vereenvoudiging teweeg te brengen1147: 

“Uit de ervaring die de Commissie heeft opgedaan bij de toepassing van de 

staatssteunregels op ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang 

in de zin van artikel 106, lid 2, van het Verdrag verrichten, is gebleken dat het plafond 

beneden hetwelk voordelen die aan dit soort ondernemingen worden verleend, 

geacht kunnen worden het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig te 

beïnvloeden en/of de mededinging niet te verstoren of dreigen te verstoren, in 

sommige gevallen kan verschillen van het algemene de-minimisplafond dat in 

                                                      
1144

  Er was daar immers enkel sprake van het volgende: “Om de drie jaar dienen de lidstaten bij de Commissie 
een periodiek verslag in over de tenuitvoerlegging van deze beschikking, dat een gedetailleerde 
beschrijving van de toepassingsvoorwaarden in alle sectoren, met inbegrip van de sectoren sociale 
huisvesting en ziekenhuizen, bevat.” Artikel 8 Beschikking Commissie nr. 2005/842 van 28 november 2005, 
Pb.L. 29 november 2005, afl. 312, 67. In artikel 10 van het Besluit is een overgangsbepaling opgenomen, 
waardoor steunregelingen die voor 31 januari 2012 verenigbaar waren met de Vrijstellingsbeschikking, 
nog twee jaar geldig blijven en zolang dus vrijgesteld blijven van de aanmeldingsplicht. 

1145
  Zie T-289/03, BUPA, 12 februari 2008, Jur. 2008, II- 81 en HvJ C-437/09, AG2R, 3 maart 2011, Jur. 2011, I-

973. 
1146

  Zie overweging 14 DAEB de-minimisverordening ivm de verhouding tot de algemene de-minimisregeling: 
“Deze verordening mag de toepassing van Verordening (EG) nr. 1998/2006 op ondernemingen die 
diensten van algemeen economisch belang verrichten, niet beperken. De lidstaten dienen, wat betreft de 
steun voor het beheer van diensten van algemeen economisch belang, de vrijheid te behouden een 
beroep te doen op ofwel de onderhavige verordening ofwel Verordening (EG) nr. 1998/2006.” Zie ook 
artikel 2, lid 7: “De-minimissteun op grond van deze verordening mag worden gecumuleerd met de-
minimissteun op grond van andere de-minimisverordeningen tot het in lid 2 vastgestelde plafond.” 

1147
  Overweging 3 Verordening nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 

en 108 VWEU op de-minimissteun verleend aan DAEB verrichtende ondernemingen, Pb.L. 26 april 2012, 
afl. 114, 8. 
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Verordening (EG) nr. 1998/2006 is vastgesteld. Bij ten minste sommige van deze 

voordelen bestaat namelijk de kans dat deze een compensatie vormen voor 

additionele kosten die verband houden met het verrichten van diensten van 

algemeen economisch belang. Daarnaast is het geografische toepassingsbereik van 

vele activiteiten die als het verrichten van een dienst van algemeen economisch 

belang kunnen worden aangemerkt, beperkt.” 

Het totaal bedrag aan de-minimissteun dat wordt verleend aan een onderneming die DAEB 

verricht mag volgens artikel 2, lid 2 hierbij niet hoger zijn dan 500.000 euro over een periode 

van drie belastingjaren.1148 

386. Deze verhoging van de de-minimisdrempel voor DAEB-steun zal de administratieve 

lasten aanzienlijk verminderen voor DAEB-ondernemingen en de nationale overheden. 

Anderzijds bevat deze verordening voor de lidstaten een prikkel om bij de verlening van 

staatssteun relatief veel activiteiten aan te merken als DAEB (nu voor de financiering van 

deze diensten een hogere de-minimis-drempel bestaat dan in andere gevallen).1149 

Belangrijk te vermelden is dat DAEB-steun niet uitgezonderd is van de werkingssfeer van de 

algemene de-minimis-verordening aangezien de Verordening nr. 360/2012 een 

gecumuleerde toepassing van andere de-minimis-regelingen niet uitsluit. 1150 

 

                                                      
1148

  Vergelijk met het ontwerp: Daar was er sprake van niet meer dan 150.000 euro per belastingjaar én de 
onderneming moest bovendien, alle werkzaamheden bijeengenomen, een gemiddelde jaaromzet vóór 
belasting van minder dan 5 miljoen euro behalen in de twee boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar 
waarin de steun werd verleend (artikel 2 lid 2 ontwerpverordening). Hierbij werd enkel steun bedoeld die 
werd verleend door lokale overheden die een bevolking van minder dan 10.000 inwoners vertegen-
woordigden (ontwerp artikel 1, lid 2). Vergelijk ook met de algemene de-minimisregeling: daar is er sprake 
van 200 000 euro over drie jaar (cfr. supra). 

1149
  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 

diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 282.  
1150

  Artikel 2, lid 7 Verordening nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan 
diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen, Pb.L. 26 april 2012, afl. 114, 8. 
VAN DE GRONDEN en RUSU wijzen er op dat in de praktijk bij steun onder 200 000 euro, de lidstaat er de 
voorkeur aan zal geven om de algemene de-minimisverordening toe te passen. In dat geval bestaat er 
immers niet de verplichting om aan te tonen dat de begunstigde onderneming belast is met een DAEB. De 
gecumuleerde toepassing van Verordening nr. 360/2012 en Verordening nr. 1407/2013 leidt bijgevolg tot 
veel flexibiliteit voor de lidstaten.  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-
pakket: de prijs van staatssteun, diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 
7, 282. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
346 

 

DAEB-pakket 2005 
 

DAEB-pakket 2011 

 Mededeling over de toepassing van artikel 107 
VWEU 
 

 Specifieke DAEB de-minimisregeling: 
500 000 euro over drie belastingjaren 
 

Beschikking 
 
 Van aanmelding vrijgesteld:  

o Ziekenhuizen en sociale huisvesting 
 Steun onder 30 M euro per jaar met een 

omzet onder 100 M euro per jaar 
 

Besluit 
 
 Van aanmelding vrijgesteld: 

o Ziekenhuizen en sociale diensten 
o Steun onder 15 M euro per jaar 

 Omzetcriterium geschrapt 
 Periode besluit niet langer dan tien jaar 

behalve indien er van de dienstverrichter 
een aanzienlijke investering wordt gevraagd 

 Meer transparantie 
enrapporteringsverplichtingen 
 

Kaderregeling Kaderregeling 
 

Figuur 8: Vergelijking DAEB pakket 2005 en 2011 (Europese Commissie, DG Competition 2011) 

4.3.3. Voorlopige evaluatie van het nieuw DAEB-pakket 

387. Het is zeer duidelijk dat het 2011-pakket in vergelijking met het vorig DAEB-pakket 

vereenvoudiging en klaarheid brengt (cfr. toevertrouwing van een DAEB taak en de 

berekening van het niveau van compensatie) en meer rekening houdt met de specifieke 

kenmerken van sociale diensten, waardoor er ook een meer geschikte, evenwichtige 

behandeling is van lokale diensten (cfr. de aparte DAEB de-minimisregeling en de ruime 

vrijstelling voor sociale diensten in het besluit waarbij er geen drempel is betreffende het 

bedrag aan compensatie of de grootte van de aanbieder). Dit pakket zou dus ook meer 

speelruimte moeten geven aan de overheden om toch een eigen (sociaal) DAEB beleid te 

kunnen voeren en DAEB taken te financieren, zonder te moeten vrezen voor repercussies 

vanuit EU-hoek.  

388. Wat de praktische toepassing van het besluit betreft, merkt Vlaanderen toch nog op 

dat de principes betreffende compensatie, berekening van de kosten en redelijke winst 

vanuit een economische logica geschreven zijn en voornamelijk van toepassing zijn op grote 

economische diensten zoals in de netwerkindustriëen. Deze concepten (redelijke winst, 
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swap rente,…) toepassen op de sociale diensten blijft dus vrij moeilijk; vooral als men weet 

dat zoveel mogelijk winst maken niet de voornaamste doelstelling is maar deel uitmaakt van 

een ruimer geheel om ervoor te zorgen dat deze diensten verder kunnen worden 

verleend.1151 

389. De rechtsleer wijst er echter op dat meer duidelijkheid leidt tot minder flexibiliteit. De 

Commissie zou zo voortbouwen in de richting van meer controle op economisch belangrijke 

diensten in de nutsectoren (maar minder in het geval van sociale diensten en de zorg). De 

eisen ten aanzien van de acceptabele kosten en een redelijk rendement worden ook 

aangescherpt.1152  

Sommige rechtsleer haalt verder aan dat er op deze manier een EU-visie op DAEB-taken 

uitgewerkt zou zijn door de Commissie. Zo wordt er veel gewicht gegeven aan het element 

van de concurrentie, wat blijkt uit de opvatting dat indien een bepaalde taak onder 

bevredigende voorwaarden door de markt verschaft kan worden, de lidstaten geen 

openbare dienstverplichtingen mogen opleggen. Ook wijzen zij op het standpunt van de 

Commissie dat bij voorkeur een DAEB-taak dient te worden toevertrouwd door een 

competitieve aanbestedingsprocedure. Verder is efficiëntie een belangrijke waarde bij de 

vormgeving van een DAEB-taak, waarbij de berekening van de hoogte van de compensatie 

volgens de Commissie gebaseerd moet zijn op beginselen van efficiëntie. Indien lidstaten dit 

nalaten, worden hun steunmaatregelen niet vrijgesteld van het verbod van artikel 107, lid 1 

VWEU. Tot slot valt de nadruk ook op beginselen van goed bestuur, met nadruk op het 

belang van transparantie. De hoogte van de vergoedingen moet zo op transparante wijze 

worden bepaald, en er wordt ook gewezen op de noodzaak van een zorgvuldige 

besluitvorming.1153  

Verder is er kritiek op de strikte visie van de Commissie aangaande de wijze waarop een 

DAEB moet worden toevertrouwd, terwijl het Hof en het Gerecht DAEB-taken hebben 

afgeleid uit algemeen wettelijke voorschriften, wat kan wijzen op een gemiste kans dat de 

                                                      
1151

  Kingdom of Belgium, Periodic report on state aid under the SGEI Decision, 2012-2013, Annex 8, Flanders, 
Work and social economy policy area, 38-39. 

1152
   W. SAUTER, “De herziening van het Altmark-pakket,” M&M 2011, 230. 

1153
  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 

diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 291. 
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Commissie niet heeft uiteengezet hoe haar beleid zich verhoudt tot deze ontwikkeling in de 

Europese rechtspraak.1154  

Tot slot betreurt bepaalde rechtsleer dat de Mededeling niet duidelijker was betreffende de 

interactie tussen de overheidsopdrachten- en staatsteunregels.1155 

390. Er moet echter een belangrijke nuancering worden aangehaald. Terecht wordt immers 

in de rechtsleer aangehaald dat het niet alleen de EU-staatssteunregelgeving zelf is die 

potentieel bedreigend kan zijn, maar dat er ook aandacht moet worden geschonken aan de 

manier waarop nationale en/of regionale overheden deze regelgeving concreet 

interpreteren (uiteraard vanuit een bepaalde politieke invalshoek). Deze oefening is niet 

altijd evident, kan ook per lidstaat (of zelfs per regio binnen een lidstaat) sterk verschillen en 

kan bijgevolg beperkend werken, zeker voor (maatschappelijke) ondernemingen.1156 

§6. Tussenbesluit 

391. Er bestaat geen officiële EU-definitie van Diensten van Algemeen Belang (DAB). Tussen 

de lidstaten onderling leven dan ook veel verschillen. Men neemt echter aan dat het begrip 

markt- en niet-marktdiensten omvat die door de overheidsinstanties van algemeen belang 

worden geacht en waarvoor zij specifieke openbare dienstverplichtingen laten gelden. DAB 

is een overkoepelende term voor Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en niet-

economische diensten van algemeen belang (NEDAB).  

                                                      
1154

  J.W. VAN DE GRONDEN en C.S. RUSU, “De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatssteun, 
diensten van algemeen economisch belang en duidelijkheid,” SEW 2012, 7, 291. 

1155
  A. SINNAEVE, “What’s new in SGEI in 2012? – An overview of the Commission’s SGEI Package,” ESTAL 2012, 

2, 366. 
1156

  Auteurs GRUIS en ELSINGA analyseerden de verschillende staatssteunzaken betreffende sociale 
huisvesting, waarbij klachten werden ingediend wegens illegale staatssteun voor sociale huisvesting. Zij 
kwamen tot de conclusie dat Nederland en Zweden anders reageerden op klachten van concurrenten die 
vervolgens door de Commissie werden onderzocht. Nederland (zie hoger) ondernam verschillende 
maatregelen om het systeem aan te passen en koos om de omvang van de sociale huisvestingssector te 
beperken (de doelgroep moet voornamelijk personen met een laag inkomen zijn), terwijl Zweden 
hetzelfde deed, maar de grenzen van DAEB aftastte en aanpassingen maakte die niet veel impact hadden 
op de sociale huisvestingsvoorziening. Zij opteerden immers voor een nieuwe wet waarbij 
huisvestingsmaatschappijen zich moeten gedragen ‘zoals een onderneming dat zou doen’ en een 
marktprijs moeten vragen voor hun woningen. Er kwam geen formele beslissing van de Commissie. Zie 
voor een gedetailleerde bespreking V. GRUIS en M. ELSINGA, “Tensions between social housing and EU 
market regulations,” ESTAL 2014, 3, 465-466. Men zou natuurlijk kunnen argumenteren dat de feiten hier 
anders waren: Nederland gaf rechtstreekse staatssteun aan de woningcorporaties waardoor de 
concurrentie van mening was dat zij staatssteun konden gebruiken om huisvesting te voorzien in 
deelsegementen van de markt met hogere huurprijzen. In Zweden was er geen sprake van rechtstreekse 
staatssteun, huisvestingsmaatschappijen vroegen echter geen marktconforme huur. 
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Wat Sociale diensten van algemeen belang (SDAB) betreft, heeft de Commissie nooit een 

exacte definitie aangebracht, maar heeft zij wel erkend dat SDAB in Europa specifieke 

kenmerken vertonen die hen fundamenteel doen verschillen van louter commerciële 

diensten. Naast de gezondheidsdiensten werden twee grote categorieën door de Commissie 

onderscheiden. Enerzijds wettelijke regelingen en aanvullende sociale zekerheidsregelingen 

in verschillende organisatievormen die de fundamentele risico’s van het leven dekken en 

anderzijds andere essentiële diensten die rechtstreeks aan de betrokkene worden verleend. 

392. Het begrip DAEB vindt men terug in de artikelen 106, lid 2 en artikel 14 VWEU. DAEB’s 

zijn economische activiteiten die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder het 

overheidsoptreden, (of niet onder dezelfde voorwaarden inzake objectieve kwaliteit, 

veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) anders niet had 

verricht. 

Artikel 106, lid 2 VWEU machtigt de lidstaten en ondernemingen aan wie de uitvoering van 

een dienst van algemeen economisch belang is toevertrouwd af te wijken van de verboden 

die zijn vastgelegd in verdragsartikelen op het terrein van de mededinging, het vrij verkeer 

en staatssteun.1157  

Artikel 14 VWEU draagt de lidstaten en de Unie op ervoor te zorgen dat de DAEB 

functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te 

vervullen. De meningen omtrent de betekenis van dit artikel zijn echter verdeeld. Ofwel 

wordt het opgevat als een positieve verplichting van de lidstaten en de Unie om te 

verzekeren dat ondernemingen belast met DAEB hun doel kunnen bereiken ofwel ziet men 

het als louter een signaal, waarbij men wel het belang van deze diensten erkent, maar dat 

men deze taak verder enkel moet kunnen inpassen in het mededingingsrechtkader. In 

tegenstelling tot oud artikel 16 EG is er met dit artikel alvast een expliciete rechtsgrondslag 

geïntroduceerd voor Europese regelgeving op het terrein van DAEB.  

                                                      
1157

  Wat de relevantie van 106, lid 2 VWEU voor staatssteun en vrij verkeer betreft,  zie o.m. M. ROSS, “Article 

16 EC and services of general interest: from derogation to obligation”, ELRev. 2000, 22-38; L. HOORNAERT, 

“Diensten van algemeen economisch belang”, in  A.M. VAN DEN BOSSCHE, Medededinging Duiding 2016, 

Brussel, Larcier, 2016, randnummer 3, 15; Y.Y. CHÉROT, “Financement des obligations de service public et 

aides d’état”, Europe 4 mei 2000; S. RODRIGUES, Services publics et services d’intérêt économique dans la 

Communauté européenne, onuitgegeven doctoraatsthesis Université de Paris I – Sorbonne, 1999 ; C. 

WEHLANDER, Who is afraid of SGEI?, PhD dissertation Umea University, verdedigd op 17 april 2015, 

beschikbaar op http://umu.divaportal.org/smash/get/diva2:798102/FULLTEXT02.pdf . 

http://umu.divaportal.org/smash/get/diva2:798102/FULLTEXT02.pdf
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De mening van de lidstaten is niet bepalend. De Europese Commissie, in geval van een 

staatssteunmelding en het Hof van Justitie, bij een conflict voor het Hof, kunnen toetsen of 

de overheid bij het aanwijzen van een DAEB geen “kennelijke fout” heeft gemaakt en of de 

toewijzing volgens de procedurele vereisten is verlopen. Er moet met andere woorden 

sprake zijn van een ontoereikende marktwerking (marktfaling), de dienst moet duidelijk en 

formeel zijn omschreven en er mag geen overcompensatie plaatsvinden. 

Eén zaak is zeker: het Hof van Justitie heeft zijn aanpak versoepeld en stelt dat er moet 

worden onderzocht in hoeverre een beperking van de mededinging of zelfs een uitsluiting 

noodzakelijk is opdat de onderneming haar taak van algemeen belang kan vervullen onder 

economisch aanvaardbare omstandigheden. Men moet bijgevolg niet meer aantonen dat de 

toepassing van deze regels de uitoefening van de aan dat orgaan toevertrouwde taak 

onmogelijk maakt.  

De tijd zal moeten uitwijzen of de artikelen 106 lid 2 en artikel 14 VWEU voor een verdere 

versoepeling van het mededingingsrecht zullen zorgen voor ondernemingen die DAEB 

uitvoeren, waaronder maatschappelijke ondernemingen. Voor SDAB is er alvast geen aparte 

behandeling wat het mededingingsrecht betreft en zij vormen geen aparte juridische 

categorie. Wel wordt met de specifieke aard van deze diensten onder meer rekening 

gehouden in het EU recht (door artikel 106, lid 2 VWEU en het nieuwe DAEB-pakket). 

393. Talrijke (sociale) diensten van algemeen economisch belang kunnen niet op basis van 

marktmechanismen alleen worden aangeboden. Er moeten met andere woorden specifieke 

regelingen getroffen worden om het financieel evenwicht van de dienstverlener te 

garanderen aangezien de markt geen universele toegang of volledige geografische dekking 

kan bieden. De overheid mag in beginsel bijgevolg een DAEB financieren.  

Lange tijd bestond er echter onzekerheid over de vraag of overheidsfinanciering die slechts 

de uitvoeringskosten van een DAEB vergoedt al dan niet staatssteun is. In het Altmark-arrest 

van 2003 heeft het Hof van Justitie de compensatietheorie omarmd, waarbij indien een 

onderneming in ruil voor financiering een dienst van algemeen belang levert, er geen sprake 

is van staatssteun, maar wel van een compensatie voor deze geleverde dienst. Deze 

compensatie is weliswaar verbonden aan enkele strikte criteria, die zowel voor- en nadelen 

bevatten. Slechts in enkele gevallen zijn alle vier criteria vervuld geweest. Vooral het tweede 

criterium (de parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten 

volgens vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld) en het vierde (het 
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bedrag van de compensatie moet worden vastgelegd ofwel aan de hand van de kosten die 

een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt ofwel door een 

openbare aanbesteding), zouden toepassingsproblemen veroorzaken in de praktijk.  

394. De Commissie besliste bijgevolg om maatregelen te nemen op grond van artikel 106, 

lid 3 VWEU voor DAEB’s die niet aan alle Altmark voorwaarden voldeden, maar in 

aanmerking kwamen voor een vrijstelling op basis van artikel 106, lid 2 VWEU. Op deze 

manier zouden ze alsnog verenigbaar verklaard worden met het Verdrag en vrijgesteld 

worden van de voorafgaande aanmeldingsplicht neergelegd in  artikel 108, lid 3 VWEU. Ze 

werkte het eerste pakket inzake DAEB uit (2005), dat bestond uit een beschikking en een 

kaderregeling.  

Dit pakket werd tot slot eind 2011 aangepast en vervangen door een nieuw pakket, 

bestaande uit een Mededeling, een Besluit, een Kaderregeling en een specifieke de-

minimisregeling voor DAEB. Dit nieuw pakket verbetert alvast de duidelijkheid, houdt meer 

rekening met de specifieke kenmerken van sociale diensten en geeft meer 

manoeuvreerruimte aan (lokale) overheden om op maat DAEB’s te kunnen uitwerken (zie de 

DAEB de-minimisregeling en de ruime vrijstelling voor sociale diensten). Het is echter 

duidelijk dat de Commissie in ruil hiervoor de nadruk legt op efficiëntie en transparantie. 

Wat de maatschappelijke onderneming betreft wordt het DAEB-luik (Besluit) concreet 

toegepast in het kader van de lokale diensteneconomie en voor het omkaderingsaspect 

(begeleiding) van kwetsbare werknemers in maatwerkbedrijven en –afdelingen.  

395. In het volgende onderdeel staan we stil bij de verhouding tussen staatssteun en 

overheidsopdrachten en bekijken we in welke mate de EU-

overheidsopdrachtenreglementering de nastreving van maatschappelijke aspecten kan 

faciliteren. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
352 

Afdeling 5. Overheidsopdrachten 

§1. Situering 

396. Het staat de lidstaten vrij om de manier te bepalen waarop sociale diensten worden 

aangeboden.1158 Ze kunnen deze diensten zelf verschaffen of de dienstverlening  toever-

trouwen aan derden. De regels inzake overheidsopdrachten gelden indien een 

overheidsinstantie besluit een dienstverrichting tegen betaling te laten uitvoeren door een 

derde. Steeds meer diensten die oorspronkelijk door de overheid werden volbracht worden 

nu uitbesteed. BOVIS spreekt van een verschuiving van “traditioneel corporatisme” naar 

“gecontractualiseerde governance”.1159 

397. De regels met betrekking tot overheidsopdrachten willen eerlijke en open concurrentie 

aanmoedigen en het risico op discriminatie of fraude minimaliseren wanneer een contract is 

of zal worden toegekend door een overheid.1160 De regels willen met andere woorden 

voorkomen dat indirecte subsidies en andere vormen van staatssteun worden verleend door 

het discretionair toekennen van openbare contracten.1161  

De overheid moet zich dan ook gedragen als een private consument wanneer zij goederen, 

diensten of werken koopt. Een private consument wil namelijk ook het minste betalen, 

zoveel mogelijk kwaliteit verkrijgen of de best mogelijke balans tot stand brengen tussen 

prijs en kwaliteit.1162 Indien dit niet gebeurt (de overheid betaalt bijvoorbeeld een prijs die 

hoger is dan noodzakelijk, de staat sluit aanbieders uit van de transactie of de staat 

aanvaardt contractuele verplichtingen wanneer het op voorhand voorspelbaar is dat de 

aanbieder een hogere prijs zal kunnen vragen), is er een groot risico dat er een oneerlijk 

economisch voordeel wordt toegekend aan de onderneming. Het gedrag van de overheid 

                                                      
1158

  Y. JORENS, “Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s,” in A. 
VAN REGENMORTEL, H. VERSCHUEREN en V. VERVLIET, Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de 
burgers: enkele actuele thema’s, Brugge, die Keure, 2007, 138. 

1159
  Hij spreekt ook over “shrinkage of the state.” C. BOVIS, “Recent case law relating to public procurement: a 

beacon for the integration of public markets,” CMLR 2002, 39, 1050. 
1160

  P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public private partnerships and state aid 
rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 50 en 52. Zie ook P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAKERS, 
“The concept of ‘advantage’ in state aid and public procurement and the application of public 
procurement rules to minimize advantage in the new GBER,” ESTAL 2015, 1, 143-156. 

1161
  V. HATZOPOULOS, “Health law and policy: the impact of the EU,” in G. DE BURCA, EU law and the welfare 

state, Oxford, University Press, 2005, 147. 
1162

  P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public private partnerships and state aid 
rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 50. 
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kan de overheidsopdrachtenregelgeving overtreden, terwijl het oneerlijk verkregen voordeel 

van de onderneming de staatssteunregels kan schenden.1163 

398. Elke handeling waarbij een overheidsinstelling het uitoefenen van een economische 

activiteit toevertrouwt aan een derde moet altijd worden gezien in het licht van de regels en 

beginselen van het Verdrag (en in het bijzonder in het licht van de vrijheid van vestiging en 

het vrij verrichten van diensten). Deze beginselen betreffen in het bijzonder het 

transparantiebeginsel,1164 het beginsel van gelijke behandeling,1165 het discriminatieverbod, 

het proportionaliteitsbeginsel1166 en het beginsel van wederzijdse erkenning.1167 De overheid 

moet bijgevolg voorzien in voldoende publicatie omtrent de intentie om een 

overheidsopdracht of concessie te sluiten en moet vervolgens op een niet-discriminerende 

manier, de indieners uitnodigen om een offerte in te dienen. Iedereen moet dezelfde 

informatie ontvangen. Iedere persoon die belang had bij het verkrijgen van het contract 

moet ook minimum de kans krijgen om herziening te krijgen van de beslissing in het geval 

van mogelijke schendingen.1168 

399. Gedetailleerde bepalingen gelden wanneer de richtlijnen betreffende de coördinatie 

van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten van toepassing zijn. Wanneer 

een aanbestedende overheid beslist om een DAEB toe te vertrouwen aan een derde, moet 

                                                      
1163

  P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public private partnerships and state aid 
rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 50. 

1164
  Het beginsel van transparantie beoogt het nuttig effect van het beginsel van gelijke behandeling te 

waarborgen door te zorgen voor niet-vervalste concurrentieomstandigheden. Interpretatieve mededeling 
Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht, Pb.C. 29 april 2000, afl.121, 7. 

1165
  Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief zou zijn 

gerechtvaardigd. Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in het 
communautaire recht, Pb.C. 29 april 2000, afl. 121, 6. 

1166
  Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat iedere gekozen maatregel zowel noodzakelijk als passend is 

gezien de beoogde doelen. Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten 
in het communautaire recht, Pb.C. 29 april 2000, afl. 121, 8. 

1167
  Een lidstaat is op grond van dit beginsel verplicht om goederen en diensten van ondernemingen uit 

andere lidstaten van de Unie toe te laten voorzover die goederen en diensten op gelijkwaardige wijze 
beantwoorden aan de legitieme doelstellingen van de lidstaat van bestemming. Interpretatieve 
mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht, Pb.C. 29 april 
2000, afl. 121, 8. 

1168
  Commission, Staff working document, Guide to the application of the European Union rules on state aid, 

public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to 
social services of general interest, 7 december 2010, SEC(2010)1545 final, 63. 
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zij bijgevolg de regels omtrent overheidsopdrachten volgen, in het bijzonder richtlijn 

2014/24.1169  

400. Overheidsopdrachten worden gedefinieerd volgens artikel 2, lid 1, 5 van de nieuwe 

richtlijn als: 

“Schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen één of meer 

ondernemers en één of meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking 

hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van 

diensten.” 

De artikelen uit het VWEU zijn van toepassing op aanbestedingen die onder de richtlijnen 

vallen maar ook op die contracten die beneden de grenzen van de richtlijnen vallen. 1170 

401. In-house regelingen ontsnappen aan deze regelgeving. Het betreft de toekenning van 

een opdracht door een aanbestedend bestuur aan een entiteit die onderdeel is van dezelfde 

rechtspersoon als het bestuur of aan een al dan niet publiekrechtelijk organisme met 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid waarin het bestuur deelneemt en/of waarop het bestuur 

in meerdere of mindere mate een zekere controle uitoefent.  

De overheidsopdrachtenregels zijn niet van toepassing wanneer de aanbestedende dienst 

op die instantie:  

a) toezicht uitoefent (alleen of met andere overheden) zoals op zijn eigen diensten en  

b) die instantie het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van 

het lichaam of de lichamen die het beheersen.1171 

402. Concessieovereenkomsten hebben voortaan een eigen richtlijn.1172 

                                                      
1169

  Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. 

1170
  P. BRAUN, “A matter of principle(s) - The treatment of contracts falling outside the scope of the European 

public procurement directives,” PPLR 2000, 1, 39. Zie ook interpretatieve mededeling van de Commissie 
over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts 
gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen, Pb.C. 1 augustus 2006, afl. 179, 2. 

1171
  G. LAENEN, “Aanbesteding, inbesteding, verzelfstandiging en PPS: de strenge hand van Europa en de 

gevolgen voor de (lokale) besturen. Een overzicht.” CDPK 2006, 584 en Commission, Staff working 
document, Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the 
internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general 
interest, 7 December 2010, SEC(2010)1545 final, 59-60; zie voor deze laatste voorwaarde overweging 50 
bij HvJ C-107/99, Teckal, 30 januari 2002, Jur. 2002, I-1091.  
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Een concessieovereenkomst wordt als volgt gedefinieerd: 

a) een “concessie voor werken”: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel 

waarbij één of meer aanbestedende diensten of aanbestedende instanties werken 

laten uitvoeren door één of meer ondernemers, waarvoor de tegenprestatie bestaat 

hetzij uitsluitend in het recht het werk, dat het voorwerp van de overeenkomst 

vormt, te exploiteren, hetzij in dit recht en een betaling;  

b) een “concessie voor diensten”: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende 

titel waarbij één of meer aanbestedende diensten of aanbestedende instanties de 

verrichting van diensten met uitzondering van de uitvoering van werken als bedoeld 

onder a) laten uitvoeren door één of meer ondernemers, waarvoor de tegenprestatie 

bestaat hetzij uitsluitend in het recht de diensten die het voorwerp van het contract 

vormen, te exploiteren, hetzij in dit recht en een betaling.1173 

Voor concessies van bepaalde sociale diensten, voorziet de richtlijn een 

uitzonderingsregime, net zoals bij overheidsopdrachten (zie verder randnummer 440). De 

richtlijn bepaalt voor deze diensten enkel dat de overheid haar voornemen om een 

concessie te verlenen moet bekendmaken met een vooraankondiging. Eenmaal de concessie 

is gegund, dan moet ook deze beslissing worden bekendgemaakt.1174 

403. Geoutsourcete publiekrechtelijke ondernemingen en publiek-private samenwerking 

(PPS) behoren echter niet tot de in-house regeling en vallen onder de regels met betrekking 

                                                      
1172

  Richtlijn nr. 2014/23 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van concessieovereenkomsten, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 1. Het gebrek aan een volwaardige 
EU-regeling voor concessie-overeenkomsten had rechtsonzekerheid tot gevolg, daar de regels op 
nationaal niveau erg verschillen en sommige landen niet eens voorzien in een regelgeving voor concessies. 
Dit heeft tot gevolg dat er geregeld wordt afgezien van het sluiten van een concessieovereenkomst of dat 
contracten rechtstreeks worden toegekend zonder enige mededinging. Dit valt te betreuren aangezien 
concessies een eigen karakter hebben dat een speciaal en meer flexibel regime rechtvaardigt en vaak 
gebruikt worden als techniek om een publiek-private samenwerking mogelijk te maken. S. 
SCHOENMAEKERS, “De recente ontwikkelingen in het Europese aanbestedingsrecht: de Europese 
Commissie laat het gaspedaal niet meer los,” TBO 2013, 56-57. 

1173
  Artikel 5, punt 1 Richtlijn Richtlijn nr. 2014/23 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 1. 
1174

  Zie artikel 19, 31 (lid 3) en 32 Richtlijn nr. 2014/23 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 1. 
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tot overheidsopdrachten.1175 Het komt er dan op aan de aanbestedingsprocedures aan te 

wenden en in te vullen op een wijze dat de PPS-doelstellingen niet in het gedrang komen.1176 

In het arrest Stadt Halle werd gepreciseerd dat de deelneming van een particuliere 

onderneming in het kapitaal van de vennootschap, waarin ook de betrokken aanbestedende 

dienst deelnam, ook al is het slechts voor minder dan de helft, hoe dan ook uitsloot dat die 

aanbestedende dienst op die vennootschap toezicht kon uitoefenen zoals op zijn eigen 

diensten.1177 Door de aanbesteding creëert men een “publieke markt” waarbij het algemeen 

belang winstmaximalisatie vervangt.1178  

Maatschappelijke ondernemingen kunnen ook deel uitmaken van publiek-private 

samenwerkingen. Op EU-niveau is het begrip “publiek-private” samenwerking (PPS) niet 

gedefinieerd. Over het algemeen gaat het om vormen van samenwerking tussen 

overheidsinstellingen en het bedrijfsleven die bedoeld zijn om infrastructuur te financieren, 

bouwen, renoveren, beheren, onderhouden of een dienst te verlenen.1179 Wel werd 

                                                      
1175

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 557. 
Bij PPS wordt de hoedanigheid van de overheid als financier, ontwerper en aanbesteder enerzijds en die 
van private partner als aannemer en uitvoerder anderzijds, niet strikt gescheiden gehouden. De overheid 
gaat de private uitvoerder daarentegen van meet af aan betrekken bij de planning, de financiering en/of 
het beheer van de werken. De overheid en de particuliere sector delen gezamenlijk in de risico’s, de 
kosten en de opbrengsten van het project. De bedoeling van PPS is het vermijden van de problemen 
verbonden aan de meer traditionele samenwerking (inefficiëntie, aanleg nutteloze constructies, 
financieringsproblemen). F. VANDENDRIESSCHE, Publieke en private rechtspersonen, Brugge, die Keure, 
2004, 69-71. 

1176
  D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2001, 8. Zij 

onderscheidt zich echter van een “klassieke” aanbesteding door de aandacht voor synergie, 
hefboomwerking en risico(her)verdeling. P. FLAMEY en S. KNAEPEN, PPS- De fundamentele juridische 
spelregels en hun afdwingbaarheid, Brugge, Vanden Broele, 2005, 7. 

1177
  Zie overweging 49 van het arrest HvJ C-26/03, Stadt Halle, 11 janauari 2005, Jur. 2005, I-1. Zie verder ook 

overwegingen 50-51: “Dienaangaande moet allereerst worden opgemerkt dat de verhouding tussen een 
overheidsorgaan, dat een aanbestedende dienst is, en zijn eigen diensten wordt beheerst door specifieke 
overwegingen en eisen verband houdend met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang. De 
plaatsing van privé-kapitaal in een onderneming beantwoordt daarentegen aan specifieke overwegingen 
verband houdend met particuliere belangen en streeft andere doelstellingen na. In de tweede plaats zou 
de gunning van een overheidsopdracht aan een gemengde onderneming zonder oproep tot inschrijving 
ingaan tegen de doelstelling van een vrije en onvervalste mededinging en tegen het in richtlijn 92/50 
bedoelde beginsel van gelijke behandeling van de belanghebbenden, met name omdat een dergelijke 
procedure een particuliere onderneming die deelneemt in het kapitaal van die onderneming zou 
bevoordelen tegenover haar concurrenten.” 

1178
  C. BOVIS, “Recent case law relating to public procurement: a beacon for the integration of public 

markets,” CMLR 2002, 39, 1046. 
1179

  Groenboek Commissie over publiek-private samenwerking en het gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, 30 april 2004, COM(2004) 327 definitief, 3. Zie ook de 
definitie in artikel 2, 1° van het Vlaamse PPS-decreet van 18 juli 2003 (BS 19 september 2003): “Projecten 
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ondertussen in de nieuwe overheidsopdrachtenrichtlijn, de nieuwe 

“innovatiepartnerschapsprocedure” in het leven geroepen, wat eigenlijk het eerste type PPS 

is, gereguleerd in Europese overheidsopdrachtenregelgeving.1180 

404. Afhankelijk van de aard van de SDAEB, zal er sprake kunnen zijn van een subsidie, een 

concessie of een overheidsopdracht.1181 Volgens de Commissie kan een contract onder de 

toepassing vallen van de definities van overheidsopdrachten voor diensten of van 

concessieovereenkomsten (en het dus geen subsidie betreft) indien1182:  

a) het contract tot doel heeft behoeften te vervullen die vooraf door de 

overheidsinstantie binnen haar bevoegdheden zijn bepaald;  

b) de kenmerken en praktische uitvoering van de dienst nader door de betrokken 

overheidsinstantie worden bepaald;  

c) het contract een vergoeding voor die dienstverrichting bevat (betaling van een prijs 

of toekenning van een recht om een dienst te exploiteren die wordt bekostigd door 

gebruikers verschuldigde bijdragen);  

d) de overheidsinstantie het initiatief neemt op zoek te gaan naar een dienstverrichter 

aan wie die dienst kan worden toevertrouwd;  

e) het contract sancties bevat indien de contractuele verplichtingen niet worden 

nagekomen, om zo te garanderen dat de dienst die aan een derde is toevertrouwd, 

correct wordt vervuld zodat wordt voldaan aan de eisen van de overheidsinstantie 

(geldboeten, schadevergoedingen, enz.).  

De hier genoemde criteria kunnen bijgevolg als aanwijzingen dienen bij het bepalen of het 

voorwerp van het contract de verrichting van een dienst tegen betaling inhoudt. 

                                                      
die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk en in een samenwerkingsverband worden 
gerealiseerd om een meerwaarde voor die partijen tot stand te brengen.” 

1180
  Artikel 31 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende 

het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 
65. Zie voor een bespreking P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, Public private 
partnerships and state aid rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 59. 

1181
  Voor een praktische toepassing, zie VVSG, Hoe kan het lokale bestuur een lokale sociale economie 

financieel ondersteunen? Een Handreiking, Brussel, Politeia, 2014, 60 p. 
1182

 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB, en met name sociale diensten van algemeen 
belang, 29 april 2013, SWD(2013)53final/2, 115. 
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405. Het is duidelijk dat maatschappelijke ondernemingen in toenemende mate met 

overheidsopdrachten te maken zullen hebben, omdat de (lokale) overheid deze piste steeds 

meer kiest1183. Hun kleinschaligheid zorgde tot nu toe echter voor problemen in verband 

met de toegang tot opdrachten en vaak kunnen ze niet terugvallen op extra middelen indien 

ze een opdracht niet binnenhalen, wat kan leiden tot het zetten van werknemers in 

vooropzeg en vervolgens zelfs tot het ontslag van personeel. Dit heeft te maken met het feit 

dat ze niet altijd de “goedkoopste” zijn aangezien ze in hoofdorde een sociale doelstelling 

voor ogen hebben en vaak werken met kansengroepen die ervoor zorgen dat er 

productiviteitsverlies optreedt (zie hoger). Dit zorgt voor onzekerheid qua dienstverlening en 

brengt de continuïteit van de onderneming in gevaar. Uiteraard kunnen de overheden zelf 

wel de opdracht zo ontwerpen dat kwaliteit wel het voornaamste criterium wordt bij de 

beoordeling van aanbieders (zie verder 3.2.2.). Ook zou de nieuwe overheidsrichtlijn voor 

kmo’s een meer gebruiksvriendelijke toepassing moeten garanderen (zie verder). 

§2. Verhouding staatssteunregels en overheidsopdrachtenregelgeving 

406. Staatssteunregels en regels betreffende overheidsopdrachten zijn ontwikkeld voor 

hetzelfde ruimer doel: het verhinderen van ongeoorloofde inmenging op de markt en op de 

mededinging door publieke overheden.  

Het toepassingsgebied verschilt echter. De staatssteunregels zien immers toe op de 

voorwaarden waarop DAEB’s worden gefinancierd om te voorkomen dat concurrentie 

                                                      
1183

  Steeds meer moeten maatschappelijke ondernemingen in concurrentie gaan om “tenders” binnen te 
halen. Zie bijvoorbeeld de recente hervorming met betrekking tot de begeleiding van werkzoekenden 
naar de arbeidsmarkt in het kader van werkervaring. Werkzoekenden die veel moeite hebben om een 
plaats op de arbeidsmarkt te vinden, kregen een contract van één jaar bij een sociaal economie bedrijf, 
waar ze een opleiding en werkervaring opdeden (de WEP+ tewerkstellingsmaatregel). In Vlaanderen 
waren er zo’n 3.000 werkervaringsplaatsen waarvoor circa 600 begeleiders ingezet werden. Het systeem 
werd echter hervormd opdat een meer uniforme regeling voor de verschillende 
werkervaringsprogramma’s bewerkstelligd zou worden en waarbij de VDAB een regisseursrol toebedeeld 
krijgt. Vanaf 1 januari 2016 zal de VDAB een overheidsopdracht starten, waarop naast de 
leerwerkbedrijven ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden dan begeleiden om 
via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van 
werkzoekenden naar de partners. De personen in kwestie zullen geen werknemersstatuut meer krijgen, 
maar zullen een begeleide stage krijgen met behoud van uitkering. Zie de Conceptnota van de Vlaamse 
regering betreffende een Vlaams doelgroepenbeleid, 23 januari 2015; 
http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/werkervaring . 

http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/werkervaring


De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
359 

distorties ontstaan door financiering of andere door de staat en zijn entiteiten verleende 

voordelen.1184  

De regels inzake overheidsopdrachten en concessies zien daarentegen toe op de 

voorwaarden waarop deze diensten aan ondernemers kunnen worden toegewezen om  

gelijke behandeling en transparantie te garanderen en concurrentie distorties te voorkomen 

die bij de gunning van deze diensten zouden kunnen ontstaan door het beheer van 

overheidsmiddelen door de aanbestedende instanties. De regels inzake 

overheidsopdrachten gelden zodra er een verplichting is om een bepaalde dienst tegen 

vergoeding te verrichten, ongeacht de doelstelling van algemeen belang van de dienst.1185  

407. De regels kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast: als een overheid de Europese 

regelgeving over openbare aanbesteding volgt is het zeer onwaarschijnlijk dat er sprake zal 

zijn van staatssteun. Het toepassen van een competitieve overheidsopdrachtprocedure, in 

lijn met de EU-regelgeving, creëert immers het vermoeden dat er geen sprake van 

staatssteun is.1186 Het (bestaan van het) toekennen van een overheidsopdracht neutraliseert 

immers de staatssteunregelgeving aangezien in principe publieke financiering van DAEB, 

geregeld door een overheidsopdracht, de marktprijs reflecteert.1187 

Ze zijn echter wel verbonden met elkaar en kunnen achtereenvolgens van toepassing zijn: 

als een overheid een onderneming wil bevoordelen kan het ofwel subsidies ofwel (na 

selectie) een overheidsopdracht toekennen. Staatssteunregelgeving is echter ruimer; artikel 

107 VWEU is immers van toepassing op iedere handeling van een publieke overheid. De 

regels betreffende openbare aanbesteding zijn niet van toepassing op in-house situaties, de 

regels van staatssteun blijven echter wel van toepassing. Openbare 

aanbestedingstransacties zullen onderworpen zijn aan de staatssteunregelgeving om te zien 

of de transacties al dan niet een voordeel inhouden die de betrokken onderneming(en) niet 

onder normale marktvoorwaarden zou(den) kunnen verkrijgen (openbare 

                                                      
1184

 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013, SWD(2013)53 
final/2, punt 218. 

1185
 Werkdocument Commissie, Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 

overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op DAEB en met name SDAB, 29 april 2013, SWD(2013)53 
final/2, punt 218. 

1186
  P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public private partnerships and state aid 

rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 54. Niets verhindert uiteraard dat er later toch sprake is 
van staatssteun na selectie omdat de overheid bijvoorbeeld grond schenkt,… etc.  

1187
  C. BOVIS, “Financing services of general interest, public procurement and state aid,” CJEL 2004, 10, 419. 
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aanbestedingstransacties die een beloning bevatten boven de marktprijs zullen aanzien 

worden als staatssteun indien aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan).1188  

Het openbaar aanbestedingsbeleid kan verder een element zijn van het staatssteunbeleid en 

dus van het mededingingsbeleid aangezien het een middel vormt voor de toepassing van 

artikel 106 lid 2 VWEU om de graad aan afwijking van de verplichtingen van de 

mededingingsregels vast te leggen.1189 

§3. Nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving 

3.1. Situering 

408. Het EU-beleid inzake overheidsopdrachten werd recent aangepast door Richtlijn 

2014/24.1190 Er kwam ook een concessierichtlijn1191, aangezien concessies slechts 

gedeeltelijk werden gereguleerd door Europese wetgeving.1192 Aangezien de meerderheid 

van publiek-private samenwerkingen concessies zijn, zal dit uiteraard op PPS- constructies 

een weerslag hebben.  

                                                      
1188

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 561. 

1189
  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 

undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 563. 
1190

  Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 
65. Zie ook Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten, Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, 27 januari 2011, 
COM(2011)15definitief. Hierin werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of stakeholders voorstander waren van 
vereenvoudigde aanbestedingsregels voor relatief kleine opdrachten die worden geplaatst door lokale en 
regionale aanbestedende overheden en of er in de EU wetgeving betreffende overheidsopdrachten meer 
rekening diende gehouden te worden met de specifieke kenmerken van sociale diensten. 

1191
  Richtlijn nr. 2014/23 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 

plaatsen van concessieovereenkomsten, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 1. 
1192

  De algemene principes van transparantie en non-discriminatie in het VWEU moesten op 
dienstenconcessies wel worden toegepast. Zie reeds de argumentering van de Europese Commissie in het 
voorstel tot concessierichtlijn: “Voor het gunnen van concessies voor werken gelden momenteel enkele 
bepalingen van afgeleid recht, terwijl op concessies voor diensten alleen de algemene bepalingen van het 
VWEU van toepassing zijn. Deze lacune geeft aanleiding tot aanzienlijke verstoringen van de interne markt 
en beperkt met name de toegang van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen, tot de economische kansen die met concessieopdrachten verband houden. Het gebrek 
aan rechtszekerheid resulteert ook in inefficiëntie.” Voorstel voor een richtlijn betreffende de gunning van 
concessieopdrachten, 20 december 2011, COM(2011)897definitief, 2. Zie artikel 19 van de 
concessierichtlijn mbt concessies en sociale diensten: “Concessies voor sociale diensten die voorkomen op 
de lijst van bijlage IV en binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zijn uitsluitend 
onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 31, lid 3, en de artikelen 32, 46 en 47.” 
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De vorige richtlijnen hadden alvast de reputatie complex1193 en niet flexibel te zijn, alsook 

niet-proportionele verplichtingen op te leggen (vooral aan kmo’s) en tot slot waren ze 

eigenlijk niet kostenefficiënt.1194 Door meer verduidelijking te bewerkstelligen (bijvoorbeeld 

betreffende de voornaamste definities en het toepassingsgebied), tracht men ook te 

voorkomen dat er in de toekomst al te vaak een beroep moet worden gedaan op het Hof van 

Justitie voor nadere uitleg.1195 

409. Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie (zie hoger, randnummer 78) 

een belangrijke rol. Zij zijn immers één van de (te gebruiken) marktinstrumenten om de 

prioriteiten van de strategie te bereiken (het ontwikkelen van een op kennis en innovatie 

gebaseerde economie; het bevorderen van een koolstofarme, concurrerende economie 

waarin zuinig wordt omgesprongen met hulpbronnen en het stimuleren van een economie 

met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie), door het ondernemingsklimaat 

en de voorwaarden voor bedrijven die willen innoveren, te verbeteren en door een ruimer 

gebruik van groene overheidsopdrachten te stimuleren om zo de overgang naar een zuinige 

en koolstofarme economie te ondersteunen.  

In de Europa 2020-strategie wordt tegelijkertijd beklemtoond dat het beleid inzake 

overheidsopdrachten voor een zo efficiënt mogelijke besteding van middelen moet zorgen 

en dat de markten voor overheidsopdrachten overal in de EU moeten worden open 

gehouden. Om deze uitdagingen aan te gaan moest de bestaande wetgeving inzake 

overheidsopdrachten bijgevolg worden herzien en gemoderniseerd zodat deze beter 

aansluit bij de ontwikkelingen op politiek, sociaal en economisch gebied. 

                                                      
1193

  Zie hieromtrent ook de rol van de lidstaten bij de implementatie, European Commission, DG for Internal 
Policies, Goldplating in the EAFRD, To what extent do national rules unnecessarily add to complexity, and, 
as a result, increase the risk of errors? Policy Department D, Budgettary affairs, 2014, 56-57. 

1194
 Commission, Staff working paper, Executive summary of the Impact assessment, 20 december 2011, 

SEC(2011), 1586final. 
1195

 S. SCHOENMAEKERS, “De recente ontwikkelingen in het Europese aanbestedingsrecht: de Europese 
Commissie laat het gaspedaal niet meer los,” TBO 2013, 56. Deze auteur (zie p. 73) stelt de vraag of er wel 
voldoende tijd is geweest om de effectiviteit van Richtlijn 2004/18 EG correct te evalueren, zeker gelet op 
het feit dat zij uitwerking kent in een bijzondere situatie, namelijk de financiële crisis. Anderzijds ging de 
Commissie niet over één nacht ijs, daar zij haar beslissing om nieuwe voorstellen te maken, duidelijk heeft 
gebaseerd op de geluiden die werden ontvangen naar aanleiding van consultaties met belanghebbenden 
(zie verder). 
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410. In haar Mededeling "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het 

stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen" van 13 april 20111196 had de 

Commissie onder de twaalf kernacties die vóór eind 2012 door de EU-instellingen moesten 

zijn goedgekeurd, de herziening en modernisering van het wettelijk kader voor 

overheidsopdrachten aangewezen, met als doel de gunning van opdrachten flexibeler te 

doen verlopen en te komen tot een betere aanwending van overheidsopdrachten ter 

ondersteuning van andere beleidslijnen. 

Er waren twee complementaire doelstellingen: 

 De efficiëntie verhogen bij het besteden van middelen om te komen tot het best 

mogelijke aanbestedingsresultaat wat de prijs-kwaliteitverhouding betreft. Dit 

betekent in het bijzonder dat de aanbestedingsregels eenvoudiger en flexibeler 

moesten worden. Gestroomlijnde, efficiëntere procedures zullen immers alle 

marktdeelnemers ten goede komen en zullen de participatie van zowel kmo's als 

buitenlandse inschrijvers bevorderen. 

 Aanbesteders in staat stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter 

ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen zoals 

milieubescherming, hogere efficiëntie in het gebruik van hulpbronnen en energie, 

bestrijding van klimaatverandering, bevordering van innovatie, werkgelegenheid en 

maatschappelijke integratie en het garanderen van optimale omstandigheden voor 

het verstrekken van maatschappelijke diensten van hoge kwaliteit.1197 

411. De Commissie was van mening dat voor de sociale diensten opgenomen in bijlage II B 

van de oude richtlijn 2004/18, overheidsdiensten over een grote vrijheid van handelen 

beschikten met betrekking tot het toepassen van procedures. Ook konden overheids-

diensten eisen opleggen met betrekking tot de kwaliteit, de universaliteit en de continuïteit 

van de betrokken dienst, alsook betreffende de betrokkenheid van de gebruikers aan de 

verlening en de evaluatie van de dienst of de dienstverlening of die waarborgen dat 

                                                      
1196

  Mededeling Commissie, Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en 
het versterken van het vertrouwen, 13 april 2011, COM(2011)206def. 

1197
  Voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten, 20 december 2011, 

COM(2011)896definitief, 2 (cursivering toegevoegd). 
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dienstverleners vertrouwd zijn met de lokale context wanneer zij hun opdracht 

uitvoeren.1198  

412. Volgens de belanghebbenden was een aanpassing van de regels toch nodig. Meer 

bepaald zouden voor dergelijke diensten hogere drempels moeten gelden; anderen waren 

radicaler en argumenteerden dat deze sociale diensten volledig uit de richtlijn geweerd 

moesten worden. Het Groenboek stelde dan ook de vraag of de richtlijnen de mogelijkheid 

moesten bieden om opdrachten voor sociale diensten voor te behouden aan organisaties 

zonder winstoogmerk en of er voor dergelijke organisaties in het kader van de gunning van 

opdrachten voor sociale diensten andere voorrechten moesten worden vastgesteld.  

In de volgende vraag wees de Commissie er echter op dat:  

“Door gunningscriteria te versoepelen of opdrachten voor te behouden aan bepaalde 

soorten organisaties, afbreuk kan worden gedaan aan de mogelijkheid om via 

aanbestedingsprocedures diensten aan te schaffen tegen de laagste kosten voor de 

gemeenschap, en het risico ontstaat dat dergelijke opdrachten staatssteun 

inhouden”.1199 

Tevens werd voorgesteld om een lichter procedureel kader te maken voor lokale en 

regionale aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten boven de drempels van 

de richtlijnen. Een dergelijk gedifferentieerd systeem zou lokale instanties een grotere 

vrijheid geven in hun aankoopbeleid en de administratieve lasten verminderen. De 

Commissie vermeldde hierbij dat het invoeren van verschillende niveaus van procedure 

eisen het juridisch geheel ingewikkelder zou maken en het misschien moeilijk zou worden dit 

                                                      
1198

  Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten: Naar een meer efficiënt Europese aanbestedingsmarkt, 27 januari 2011, COM(2011) 
15 definitief, 52-53. 

1199
  Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 

overheidsopdrachten: Naar een meer efficiënt Europese aanbestedingsmarkt, 27 januari 2011, COM(2011) 
15 definitief, 53-54. Zie ook een ander voorstel in het Groenboek, 53, 97.1.1: “Moet in de richtlijnen het 
criterium van de laagste prijs voor de gunning van opdrachten worden geschrapt, de toepassing van het 
prijscriterium worden beperkt, het gewicht dat de aanbestedende diensten aan de prijs kunnen 
toekennen worden beperkt of naast de laagste prijs en de economisch voordeligste inschrijving een derde 
soort gunningscriterium worden ingevoerd?” 
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in de praktijk om te zetten en toe te passen, vooral in het kader van de toepassing van de 

regels inzake staatssteun.1200 

413. Hogergenoemde complementaire doelstellingen aangehaald voor een toekomstige 

modernisering, krijgen alvast plaats in de nieuwe richtlijn. Zo worden de mogelijkheden van 

kmo’s verruimd om beter toegang te krijgen en mee te kunnen dingen naar opdrachten. Ook 

(sociale) innovatie staat centraal.  

414. Wat kmo’s betreft wordt in overweging 78 van de nieuwe richtlijn, gesteld dat: 

“Aanbestedingen moeten worden aangepast aan de behoeften van het midden en 

klein bedrijf (mkb) (…) Met het oog daarop en om de concurrentie te vergroten, 

moeten aanbestedende diensten er met name toe worden aangezet grote 

opdrachten in percelen te verdelen. Die verdeling zou op kwantitatieve basis kunnen 

geschieden, zodat de omvang van de afzonderlijke opdrachten beter afgestemd 

wordt op de capaciteit van het midden en klein bedrijf (mkb), dan wel kwalitatief -

naargelang van de vereiste vakkennis of specialisatie - zodat de verschillende 

opdrachten inhoudelijk beter toegesneden worden op de specialisaties binnen het 

mkb of op de verschillende vervolgfasen van het project.” 

Volgens artikel 46 van de richtlijn kunnen aanbestedende diensten effectief besluiten een 

opdracht te gunnen in de vorm van afzonderlijke percelen en kunnen zij de omvang en het 

voorwerp van deze percelen bepalen. De aanbestedende diensten vermelden verder de 

voornaamste redenen voor hun besluit de opdracht niet in percelen op te delen (comply or 

explain). Dit geeft dus de mogelijkheid om verschillende contracten toe te kennen aan 

verschillende kleine ondernemingen.  

Verder is er ook een duidelijke bepaling met betrekking tot onderaanneming (zie art. 71). De 

aanbestedende dienst kan in de aanbestedingsdocumenten de inschrijver verzoeken in zijn 

inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan 

derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt.  

                                                      
1200

  Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten: Naar een meer efficiënt Europese aanbestedingsmarkt, 27 januari 2011, 
COM(2011)15 definitief, 21. 
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Tot slot bedraagt de minimumjaaromzet die van de ondernemers kan worden verlangd, 

maximaal twee keer de geraamde waarde van de opdracht, behalve in naar behoren 

gemotiveerde omstandigheden, bijvoorbeeld in verband met de bijzondere risico’s die eigen 

zijn aan de aard van de werken, diensten of producten.1201 

415. Onderzoek en innovatie, waaronder eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 

volgens de richtlijn tot de voornaamste stuwers van toekomstige groei en staan centraal in 

de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De aanbestedende 

diensten moeten overheidsopdrachten zo strategisch mogelijk aanwenden om innovatie te 

bevorderen. De aankoop van innovatieve producten, werken en diensten speelt een centrale 

rol in het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten en vormt een 

antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen. Hiermee kan worden gestreefd naar de 

beste prijs-kwaliteit verhouding en naar ruimere economische, milieu- en maatschappelijke 

voordelen, namelijk het doen rijpen van nieuwe ideeën, deze omzetten in innovatieve 

producten en diensten en daarmee duurzame economische groei stimuleren.1202 

In de nieuwe richtlijn werd hiervoor een nieuwe gunningsprocedure opgenomen, het 

“innovatiepartnerschap”, waarbij overheden partners kunnen selecteren op competitieve 

wijze en de geselecteerde partner vervolgens een innovatieve oplossing samen met de 

overheid op maat uitwerkt (artikel 31). Dit innovatiepartnerschap zal worden gestructureerd 

in opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces volgen, 

hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten of de voltooiing van werken 

kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te 

bereiken doelen bepaald, en wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende 

termijnen. De aanbestedende dienst kan op basis van deze doelen na elke fase besluiten het 

innovatiepartnerschap te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met verschillende 

partners, het aantal partners te verminderen door individuele opdrachten in te trekken, mits 

                                                      
1201

  Zie artikel 57, lid 3 en punt 83 Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2014/24 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 
65: “Te strenge eisen met betrekking tot economische en financiële draagkracht vormen vaak een 
onverantwoorde belemmering voor de deelname van mkb's aan overheidsopdrachten. Dergelijke eisen 
moeten steeds verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. In het 
bijzonder mogen de aanbestedende diensten niet kunnen verlangen dat ondernemers een minimale 
omzet hebben die niet in verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht. Als vuistregel geldt dat de 
omzeteis ten hoogste twee keer de geraamde waarde van de opdracht mag bedragen.” 

1202
 Punt 47 Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2014/24 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. 
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de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken heeft aangegeven dat hij van die 

mogelijkheden gebruik kan maken, alsmede de voorwaarden daarvoor. 

416. Op maatschappelijk vlak biedt de nieuwe richtlijn ook kansen wat betreft het in 

rekening nemen van dit concrete aspect in overheidsopdrachten (zie verder 3.2.2.).1203 In 

wat volgt overlopen we eerst kort het toepassingsgebied van de richtlijn en bekijken welke 

elementen naar de toekomst toe van belang zullen (kunnen) zijn voor maatschappelijke 

ondernemingen. 

3.2. Toepassingsgebied 

417. De Europese richtlijn inzake overheidsopdrachten geldt niet voor alle opdrachten van 

de overheid. De richtlijn is immers van toepassing op opdrachten waarvan de geraamde 

waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) gelijk is aan of groter is dan de 

volgende drempelbedragen: 

      a)   5.186.000 EUR voor overheidsopdrachten voor werken; 

b) 134.000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door 

aanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn, en voor door deze 

instanties georganiseerde prijsvragen;  

c) 207.000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door 

niet-centrale aanbestedende diensten en voor door deze diensten georganiseerde 

prijsvragen;  

d) 750.000 EUR voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 

in de zin van bijlage XIV.1204 

In artikel 1, lid 4 van de richtlijn wordt verder expliciet vermeld: 

“Deze richtlijn doet niet af aan de vrijheid van de lidstaten om in overeenstemming 

met het Unierecht te bepalen wat zij onder diensten van algemeen economisch 

                                                      
1203

  Zie voor meer info over het strategisch inzetten van overheidsopdrachten in het kader van duurzaam, 
sociaal en ethisch aankopen, G. VERDONCK, Innovatief en duurzaam aanbesteden in Vlaanderen, Stichting 
innovatie en arbeid, 13 juli 2015, 95 p. 

1204
 Artikel 4 Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2014/24 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. 
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belang verstaan, hoe die diensten conform de regels inzake staatssteun moeten 

worden georganiseerd en gefinancierd, en aan welke specifieke verplichtingen die 

diensten moeten voldoen. Deze richtlijn doet evenmin af aan de beslissing van 

overheidsinstanties of, hoe en in welke mate zij taken van openbaar belang zelf 

wensen uit te voeren, overeenkomstig artikel 14 VWEU en Protocol nr. 26.” 

3.2.1. Aanbestedende diensten 

418. Voor de toepassing van richtlijn 2014/24 is het ten eerste belangrijk te begrijpen wat 

een aanbestedende dienst is. 

Als aanbestedende diensten worden aangemerkt:  

“De staats-, regionale en lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen of 

samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meer van deze overheidsinstanties of 

één of meer van deze publiekrechtelijke instellingen;”1205  

Volgens de richtlijn wordt onder “publiekrechtelijke instelling” verstaan, instellingen die 

voldoen aan alle volgende kenmerken:  

a) zij zijn opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van 

algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard;  

b) zij bezitten rechtspersoonlijkheid, en  

                                                      
1205

 Artikel 2, lid 1, 1 Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2014/24 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. Zie ook 
overweging 10 van de richtlijn: “De begrippen “aanbestedende diensten” en met name “publiekrechtelijke 
instellingen” zijn regelmatig aan de orde geweest in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Om te preciseren dat het toepassingsgebied van deze richtlijn ratione personae 
ongewijzigd moet blijven, dient de definitie waarop het Hof zich gebaseerd heeft te worden behouden, 
met een aantal verduidelijkingen uit die rechtspraak, voor een goed begrip van de definities zelf; daarbij is 
het niet de bedoeling de interpretatie van het in de rechtspraak uitgewerkte concept te veranderen. 
Daartoe moet worden bepaald dat een instelling die onder normale marktvoorwaarden opereert, winst 
nastreeft, en de verliezen draagt die voortvloeien uit haar activiteiten, niet als een “publiekrechtelijke 
instelling” mag worden beschouwd, aangezien de behoeften van algemeen belang — en zij is nu juist 
opgericht of heeft tot taak gekregen in die behoeften te voorzien — kunnen worden geacht een 
industrieel of commercieel karakter te hebben. Ook de voorwaarde met betrekking tot de oorsprong van 
de financiering van de bedoelde instelling is in rechtspraak aan de orde gekomen, onder meer in die zin 
dat onder “grotendeels” financiering van meer dan de helft wordt verstaan, die ook betalingen van 
gebruikers kan omvatten welke volgens publiekrechtelijke regels worden opgelegd, berekend en geïnd.” 
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c) zij worden merendeels door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of 

andere publiekrechtelijke lichamen gefinancierd, of hun beheer staat onder toezicht 

van deze instanties of lichamen, of zij hebben een bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de 

regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn 

aangewezen.1206 

419. Het Hof heeft een test ontwikkeld, die het begrip aanbestedende dienst functioneel 

interpreteert, waardoor een hele reeks ondernemingen verbonden met het nastreven van 

het algemeen belang onder het toepassingsgebied vallen.1207 

Er moet alvast een nauwe afhankelijkheid zijn van de publieke autoriteiten of andere 

organen wat betreft bestuur, managementtoezicht en financiering, de proportie van 

publieke financiën toegekend aan een onderneming moet meer dan 50% bedragen1208.  

Het concept van “behoeften van algemeen belang” werd door het Hof aangepakt via een 

rechtstreekse analogie met het concept van diensten van algemeen economisch belang in de 

zin van artikel 106 lid 2 VWEU.1209 Het gaat om noden waaraan anders tegemoet wordt 

gekomen dan door de beschikbaarheid van goederen en diensten op een markt waarvoor 

openbare autoriteiten kiezen om dit zelf te verhelpen of waarover zij zelf invloed wensen te 

behouden. Het feit dat deze diensten desgevallend ook kunnen worden aangeboden door 

private ondernemingen verhindert niet dat het om een taak van algemeen belang gaat.1210  

420. Het is belangrijk te vermelden dat vzw’s ook zelf aanbestedende diensten kunnen zijn. 

Een hele reeks organisaties en verenigingen valt bijgevolg voor alle aankopen onder het 

toepassingsgebied van de regelgeving overheidsopdrachten. Andere organisaties en 

                                                      
1206

 Artikel 2, lid 1, 4 Richtlijn Europees Parlement en de Raad nr. 2014/24 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. 

1207
  Zie voor een analyse hiervan C. BOVIS, “Public procurement in the EU: Jurisprudence and conceptual 

directions,” CMLR 2012, 250 e.v.  
1208

  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 
undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 554 en 
HvJ C-380/98, Cambridge, 3 oktober 2000, Jur. 2000, I-8035. 

1209
  C. BOVIS, “Recent case law relating to public procurement,” CMLR 2002, 39, 1025. 

1210
  M. KARAYIGIT, “Under the triangle rules of competition, state aid and public procurement: public 

undertakings entrusted with the operation of service of general economic interest,” ECLR 2009, 11, 554 en 
HvJ C-360/96, BFI Holding, 10 november 1998, Jur. 1998, I-6821. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
369 

verenigingen moeten de regelgeving overheidsopdrachten dan weer enkel toepassen voor 

een specifiek project dat ze met subsidies uitvoeren1211.  

Artikel 2 van de huidige wet van 15 juni 2006 voorziet momenteel immers dat personen met 

rechtspersoonlijkheid (dus ook vzw's) onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten 

vanaf een bedrag van 8.500 euro1212 indien zij op datum van de beslissing om tot een 

opdracht over te gaan: 

- Opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang1213 die 

niet van industriële of commerciële aard zijn en waarvan 

- Ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak1214 gefinancierd worden door de Staat, de territoriale 

lichamen of de publiekrechtelijke instellingen; 

Ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; 

                                                      
1211

   Indien er aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan: (1) Het drempelbedrag wordt bereikt 
(2) Een rechtstreekse subsidie voor meer dan vijftig procent door overheden of publiekrechtelijke 
instellingen: voor de toepassing van deze 50%-regel moeten enkel de rechtstreekse subsidies die 
uitsluitend voor de opdracht in kwestie zijn bestemd (vaak ‘projectsubsidie’ genoemd), in rekening 
worden gebracht. Vanzelfsprekend moeten de rechtstreekse subsidies van verschillende overheden 
worden samengeteld bij de berekening van het subsidiepercentage  (3) Het voorwerp van de opdracht: 
Enkel voor werken (en diensten die met die werken samenhangen). Er moet echter ook gekeken worden 
naar de specifieke subsidiebesluiten. Zo zou de overheid de toepassing van de regelgeving bijvoorbeeld 
kunnen opleggen voor andere opdrachten, voor opdrachten vanaf een lager drempelbedrag of vanaf een 
lager subsidiepercentage, ... De overheid kan dergelijke beslissing nemen via een wetgevend initiatief, 
maar dit kan evengoed gebeuren via het ministerieel besluit of het besluit van de leidend ambtenaar die 
de subsidie toekent. Zie Verenigde Verenigingen, Brochure Verenigingen en overheidsopdrachten, 2013, 
www.verenigdeverenigingen.be . 

1212
  België hanteert momenteel een bijzonder lage drempel in vergelijking met veel andere Europese lidstaten. 

Een studie van het ‘Public Procurement Network’ toont aan dat de gemiddelde drempel die gehanteerd 
wordt om specifieke voorwaarden of procedures te koppelen aan opdrachten, rond de €25.000 
schommelt. Zweden hanteert een specifieke systeem, waarbij de ‘nationale’ drempel berekend wordt à 
rato van 15% van de relevante Europese drempel. Dit zorgt ervoor dat nationale drempels niet 
voortdurend hoeven aangepast te worden aan de jaarlijks evoluerende Europese drempelbedragen. Op 
basis van het huidig Europese drempelbedrag voor leveringen en diensten (€207.000) geldt momenteel in 
Zweden dus een nationale drempel van €31.050. T. BIANCHI en V. GUIDI, The comparative survey on the 
national public procurement systems across the PPN, Rome, 2010, 201. 

1213
  Als uitgangspunt kan men aannemen dat de regelgeving overheidsopdrachten van toepassing is als het 

gaat om behoeften waarin de overheid om redenen van algemeen belang besluit zelf te voorzien of 
waarin ze een beslissende invloed wil behouden. 

1214
  Van een financiering ‘in hoofdzaak’ is sprake zodra meer dan de helft van de financiële middelen ter 

beschikking wordt gesteld door een of meer aanbestedende overheden. Voor de toepassing van die 50%-
regel moeten alle inkomsten van de entiteit in kwestie in rekening gebracht worden: enerzijds de 
overheidsfinanciering en anderzijds inkomsten die voortvloeien uit commerciële activiteiten. Alleen als uit 
de verhouding tussen overheidsfinanciering en commerciële inkomsten een meerderheidsfinanciering uit 
overheidsmiddelen blijkt, is aan dit criterium voldaan. Vanzelfsprekend moeten de bijdragen van 
verschillende overheden worden samengeteld bij de berekening van de overheidsfinanciering. 

http://www.verenigdeverenigingen.be/
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Ofwel de leden van de directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht  voor meer dan 

de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen. 

Ook verenigingen die bestaan uit één of meerdere aanbestedende overheden (staat, 

territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen of rechtspersonen die voldoen aan de 

criteria hierboven) worden onderworpen aan deze regelgeving.1215 

3.2.2. Sociale elementen (inbouwen) bij overheidsopdrachten? 

3.2.2.1. Hof van Justitie 

421. Er is lang discussie geweest over het feit of sociale en ecologische criteria wel 

opgenomen kunnen worden in overheidsopdrachten en of dit op zich niet discriminerend 

zou zijn door bepaalde bieders uit te sluiten.1216 Daartegenover kan men argumenteren, 

zoals in Hoofdstuk I van dit onderzoek besproken, dat in het Europese integratie project met 

verschillende belangen rekening moet worden gehouden en dus niet enkel en alleen met 

vrije handel en mededinging.1217 

422. Het Hof van Justitie heeft die balans moeten maken en heeft de voorbije jaren echter 

bevestigd dat sociale (en ecologische) overwegingen een plaats kunnen krijgen als het gaat 

om overheidsopdrachten.1218  

                                                      
1215

  Zie hierover meer de Interpretatieve omzendbrief, Regelgeving overheidsopdrachten, Toepassing op 
gesubsidieerde organisaties en verenigingen, Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid, oktober 
2013. 

1216
  Auteurs WELLER en MEISSNER PRITCHARD zien dit niet als problematisch: “The notion that increased 

demand will generate increased supply can be one of the objectives of strategic procurement: by creating 
a demand, the market will react. At first there may be fewer tenderers able to respond to a procurement 
process with ambitious environmental or social criteria, but it is hoped that more will take up the 
challenge once a consumer demand is established.” C. WELLER en J. MEISSNER PRITCHARD, “Evolving CJEU 
jurisprudence: Balancing sustainability considerations with the requirements of the internal market,” 
EPPPL 2013, 1, 58. 

1217
  Deze verduidelijking kan men terugvinden in de artikelen 8, 9, 10 en 11 VWEU en artikel 7 VWEU. J. 

HETTNE, “Sustainable public procurement and the single market -  Is there a conflict of interest?” EPPPL 
2013, 1, 34. 

1218
  Zie hierover verder: C. VERDUSSEN en M. ROMAINVILLE, “Les clauses éthiques dans le marches publics,” 

Het ondernemingsrecht 93/2010, 40; S. ARROWSMITH en P. KUNZLIK, Social and environmental policies in 
EC Procurement law: New directives and new directions, Cambridge, University press, 2009, 240; N. 
FRANCOIS, “La place des considerations d’ordre non strictement économique dans l’attribution des 
marchés publics. Essai sur la prise en compte de considerations d’ordre environnemental, social, éthique 
et de genre dans les critères de selection et d’attribution des marchés publics,” Chroniques de Droit Public, 
2009, 652; P. THIEL en P. SLEGERS, “Les clauses sociales dans les marchés publics,” L’entreprise et le droit, 
2005, 18; R. CARANTA, The law of green & social procurement in Europe, Djof, 2010, 329 p. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
371 

Of dit mogelijk is wordt eigenlijk niet meer in twijfel getrokken. Hoe het juist moet en 

hoeveel marge een overheid precies krijgt om sociale doelstellingen te ondersteunen is 

echter een andere zaak.1219 De hamvraag blijft bijgevolg hoe ver overheden kunnen gaan bij 

het inbouwen van sociale overwegingen, zonder te raken aan de fundamenten van de 

interne markt. Verschillende arresten van het Hof wijzen erop dat dit evenwicht bereikt 

wordt door te eisen dat dergelijke sociale (of ecologische) overwegingen, verband moeten 

houden met het voorwerp van het contract.1220 Transparantie en non-discriminatie blijven 

het fundament bij overheidsopdrachten, waar ook sociale en ecologische criteria aan 

moeten voldoen en dus hier zeker geen vrijgeleide krijgen.1221 

423. In de arresten Beentjes1222 en Nord-pas-de-Calais,1223 besliste het Hof dat 

overwegingen van sociaal beleid en in het bijzonder maatregelen gericht op het bestrijden 

van langdurige werkloosheid deel konden uitmaken van de 

toekenningscriteria/gunningscriteria van een openbare aanbesteding. Ze moesten dan wel 

verbonden zijn met het voorwerp van het contract, moesten deel uitmaken van een 

contractuele verplichting van de openbare aanbesteding in kwestie en konden dat slechts op 

voorwaarde dat ze niet in strijd waren met de fundamentele principes in het Verdrag (meer 

bepaald het principe van non-discriminatie1224 en het moest ook gepubliceerd worden in het 

bestek).1225 Ook mochten ze de aanbestedende diensten geen onvoorwaardelijke 

                                                      
1219

  C. WELLER en J. MEISSNER PRITCHARD, “Evolving CJEU jurisprudence: Balancing sustainability 
considerations with the requirements of the internal market,” EPPPL 2013, 1, 59 en J. HETTNE, 
“Sustainable public procurement and the single market -  Is there a conflict of interest?” EPPPL 2013, 1, 
40. 

1220
   Zie voor een grondige bespreking M. MARTENS en S. DE MARGERIE, “The link to the subject-matter of the 

contract in green and social procurement,” EPPPL 2013, 1, 8-18. 
1221

  Zie bijvoorbeeld in het Max Havelaar arrest (HvJ C-368/10, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284), punt 110, 
waar niet aan deze voorwaarde was voldaan: “Zoals de advocaat-generaal in punt 146 van haar conclusie 
opmerkt moet worden geconstateerd dat de vereisten inzake het voldoen aan de “criteria van duurzaam 
inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen” en de verplichting “bij te dragen aan het 
duurzamer maken van de koffiemarkt en aan een milieutechnisch, sociaal en economisch verantwoorde 
koffieproductie” niet dermate duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig zijn dat iedere redelijk 
geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver met zekerheid en volledig kan weten welke criteria door 
die vereisten worden gedekt. Hetzelfde geldt a fortiori voor het tot de inschrijvers gerichte verzoek, in hun 
inschrijving aan te geven “op welke wijze zij invulling geven” aan bedoelde criteria en “op welke wijze zij 
bijdragen” tot de door de aanbestedende dienst aangegeven doelstellingen inzake de koffiemarkt en de 
koffieproductie, zonder hun nauwkeurig mee te delen welke gegevens zij moeten verstrekken.” 

1222
  HvJ 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Nederland, 20 september 1988, Jur. 1988, 4635. 

1223
  HvJ 225/98, Commissie/Frankrijk, 26 september 2000, Jur. 2000, I-7445. 

1224
  HvJ C-513/99, Concordia Bus, 17 februari 2002, Jur. 2002, I-7213. 

1225
  C. BOVIS, “Developing public procurement regulation: jurisprudence and its influence on law making,” 

CMLR 2006, 43, 1051. Zie overweging 29 van Beentjes: “Blijkens voornoemd arrest van 9 juli 1987 is een 
dergelijke voorwaarde slechts verenigbaar met de richtlijn, indien zij alle relevante bepalingen van het 
gemeenschapsrecht eerbiedigt en met name de verboden die voortvloeien uit de in het Verdrag 
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keuzevrijheid geven bij de gunning van het betrokken werk aan een bepaalde inschrijver: dat 

zou immers onverenigbaar zijn met toenmalig artikel 29 van de richtlijn.1226  

424. Bij Beentjes bepaalde het Hof dat een voorwaarde waarin werd gevraagd om langdurig 

werklozen tewerk te stellen geen verband hield met het controleren van de geschiktheid van 

de inschrijvers op basis van hun economische en financiële situatie en hun technische kennis 

en vermogen.1227 Wel had in de contractuele bepalingen voor uitvoering van de opdracht 

een voorwaarde kunnen worden opgenomen waarin wordt opgeroepen tot de 

tewerkstelling van langdurig werklozen, mits dit overeenkomstig de EU-regels is, toepasbaar 

op de uitvoeringsfase.1228 

425. Bij Nord-Pas-de-Calais haalde de Commissie aan dat de Franse autoriteiten artikel 30 

van toenmalige richtlijn 93/37 hadden geschonden door in een aantal aankondigingen van 

opdrachten uitdrukkelijk een tewerkstellingsvoorwaarde, verband houdend met een 

plaatselijke actie van werkloosheidsbestrijding, als gunningscriterium te vermelden. De 

Commissie erkende dat de inaanmerkingneming van tewerkstellingsacties kon worden 

beschouwd als een uitvoeringsvoorwaarde in de zin van het arrest Beentjes1229, doch was 

van mening dat deze mogelijkheid in casu was aangemerkt als een gunningscriterium in de 

betrokken aankondigingen. Krachtens artikel 30 van toenmalige richtlijn 93/37 dienden de 

gunningscriteria volgens de Commissie evenwel uit te gaan van hetzij de laagste prijs, hetzij 

de economisch voordeligste aanbieding.1230 

Het Hof was echter van mening dat: 

“(De richtlijn) niet elke mogelijkheid voor de aanbestedende diensten uitsluit om een 

voorwaarde in verband met de bestrijding van de werkloosheid als 

                                                      
neergelegde beginselen inzake het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten.” Zie ook 
overweging 31: “Ook indien de hiervoor besproken criteria op zich niet onverenigbaar zijn met de richtlijn, 
moeten zij worden toegepast met inachtneming van alle procedurevoorschriften van de richtlijn, in het 
bijzonder de bepalingen inzake bekendmaking. Door uitlegging van deze bepalingen moet derhalve 
worden vastgesteld, aan welke eisen de verschillende door de verwijzende rechter bedoelde criteria 
moeten voldoen.” 

1226
  Zie overweging 26 HvJ 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Nederland, 20 september 1988, Jur. 1988, 4635. 

1227
  Zie overweging 28 HvJ 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Nederland, 20 september 1988, Jur. 1988, 4635. 

1228
  Europese Commissie, Sociaal kopen: Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij 

overheidsaanbestedingen, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen en DG Interne markt en 
diensten, 2010, 35. 

1229
   HvJ 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Nederland, 20 september 1988, Jur. 1988, 4635, punten 28 en 37. 

1230
   HvJ C-225/98, Commissie/Frankrijk, 26 september 2000, Jur. 2000, I-7445, punt 46. 
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(gunnings)criterium te hanteren, mits deze voorwaarde alle fundamentele beginselen 

van gemeenschapsrecht eerbiedigt, met name het discriminatieverbod zoals dat 

voortvloeit uit de verdragsbepalingen inzake het recht van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten (zie, in die zin, arrest Beentjes, punt 29). Bovendien moet de 

toepassing ervan geschieden met inachtneming van alle procedurevoorschriften van 

voornoemde richtlijn, in het bijzonder de daarin vervatte bepalingen inzake 

bekendmaking (zie, in die zin, voor wat betreft richtlijn 71/305, arrest Beentjes, punt 

31). Hieruit volgt, dat een gunningscriterium in verband met de bestrijding van de 

werkloosheid uitdrukkelijk in de aankondiging van de opdracht moet worden 

vermeld, opdat de aannemers van het bestaan ervan kennis kunnen nemen (zie, in 

die zin, arrest Beentjes, punt 36).”1231 

Het criterium “bestrijden van werkloosheid” mocht dus slechts als bijkomend criterium in de 

gunningsfase in overweging worden genomen om te kunnen kiezen tussen twee 

gelijkwaardige inschrijvingen.1232 Alle andere gunningscriteria moesten verband houden met 

het voorwerp van het contract.1233 

426. In het arrest Concordia Bus Finland,1234 waar het concreet ging over het rekening 

houden met criteria m.b.t. milieubescherming, verfijnde het Hof haar uitspraak door 

expliciet te vermelden dat wanneer de aanbestedende dienst besluit een opdracht te 

gunnen aan de inschrijver met de economisch voordeligste aanbieding, hij rekening mag 

houden met criteria met betrekking tot milieubescherming voorzover deze criteria verband 

houden met het voorwerp van de opdracht, de aanbestedende dienst geen 

onvoorwaardelijke keuzevrijheid geven, uitdrukkelijk vermeld zijn in het bestek of in de 

aankondiging van de opdracht, en alle fundamentele beginselen van gemeenschapsrecht, en 

met name het discriminatieverbod, eerbiedigen.1235 

                                                      
1231

   HvJ C-225/98, Commissie/Frankrijk, 26 september 2000, Jur. 2000, I-7445, punt 50-51. 
1232

   HvJ C-225/98, Commissie/Frankrijk, 26 september 2000, Jur. 2000, I-7445. 
1233

   HvJ C-448/01, EVN en Wienstrom, 4 december 2003, Jur. 2003, I-14527. 
1234

   HvJ C-513/99, Concordia Bus, 17 september 2002, Jur. 2002, I-7213. 
1235

  HvJ C-513/99, Concordia Bus, 17 september 2002, Jur. 2002, I-7213, punt 64. Zie ook punt 55: “In de 
tweede plaats kan genoemd artikel 36, lid 1, sub a, niet aldus worden uitgelegd, dat elk van de door de 
aanbestedende dienst gehanteerde gunningscriteria ter bepaling van de economisch voordeligste 
aanbieding, noodzakelijk van zuiver economische aard is. Het kan immers niet worden uitgesloten dat niet 
zuiver economische factoren van invloed kunnen zijn op de waarde van een aanbieding voor die 
aanbestedende dienst. Deze vaststelling wordt tevens gestaafd door de bewoordingen zelf van deze 
bepaling, die uitdrukkelijk verwijzen naar het criterium betreffende de esthetische kenmerken van een 
aanbieding.” 
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427. Deze gedachtegang werd vervolgens in het arrest EVN en Wienstrom1236 bevestigd, 

maar kwam het Hof tot de conclusie dat er geen verband was met het voorwerp van de 

opdracht.1237  

In het recente Max Havelaar-arrest1238 werd tot slot beslist dat een gunningscriterium 

waarbij een product een fair trade product moet zijn, aanvaardbaar is.1239 Het Hof herhaalt 

ook dat de aanbestedende diensten eveneens mogen kiezen voor gunningscriteria die zijn 

gebaseerd op sociale overwegingen, die betrekking kunnen hebben op de gebruikers of de 

begunstigden van de werken, leveringen of diensten welke het voorwerp van de opdracht 

zijn, maar ook op andere personen.1240 

428. In de nieuwe richtlijn is alvast opnieuw de mogelijkheid voorzien om opdrachten voor 

te behouden aan bepaalde organisaties (B), maar ook om rekening te houden met sociale 

factoren tijdens de verschillende stadia van de overheidsopdrachtenprocedure (C). Verder is 

er voor bepaalde sociale diensten een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure (D). 

3.2.2.2. Voorbehouden opdrachten 

A. Sociale economie 

429. In artikel 20 van richtlijn 2014/24 zijn een aantal “voorbehouden” opdrachten 

opgenomen voor ondernemingen van de sociale economie: 

                                                      
1236

  HvJ C-448/01, EVN en Wienstrom, 4 december 2003, Jur. 2003, I-14527. 
1237

 HvJ C-448/01, EVN en Wienstrom, 4 december 2003, Jur. 2003, I-14527, punten 67-68: “In het hoofdgeding 
moet worden vastgesteld dat het gehanteerde gunningscriterium geen betrekking heeft op de dienst die 
het voorwerp van de opdracht vormt, namelijk de levering aan de aanbestedende dienst van 
stroomhoeveelheden die overeenstemmen met zijn te verwachten jaarlijkse verbruik, dat in de 
aanbesteding is vastgesteld, maar op hoeveelheden die de inschrijvers hebben geleverd of zullen leveren 
aan andere afnemers dan de aanbestedende dienst. Een gunningscriterium dat uitsluitend betrekking 
heeft op de hoeveelheid uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte stroom die het in de aanbesteding 
vastgestelde te verwachten jaarlijkse verbruik overschrijdt, kan evenwel niet worden geacht verband te 
houden met het voorwerp van de opdracht.” 

1238
  HvJ C-368/10, Max Havelaar, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284. 

1239
  HvJ C-368/10, Max Havelaar, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284, punt 90-91: “Zoals tot slot uit punt 110 van 

de conclusie van de advocaat-generaal volgt, is niet vereist dat een gunningscriterium een kenmerkende 
eigenschap van een product betreft, dat wil zeggen een element dat materieel in het product is 
opgenomen. Zo heeft het Hof in punt 34 van het reeds aangehaalde arrest EVN en Wienstrom geoordeeld 
dat de regelgeving van de Unie op het gebied van overheidsopdrachten niet eraan in de weg staat dat de 
aanbestedende dienst in het kader van een opdracht voor de levering van elektriciteit een 
gunningscriterium hanteert op grond waarvan de elektriciteit moet worden opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen. In beginsel belet niets derhalve dat een dergelijk criterium inhoudt dat een product een 
fairtradeproduct moet zijn.” (punt 91). 

1240
  HvJ C-368/10, Max Havelaar, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284, punt 85. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
375 

 “De lidstaten kunnen het recht om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures 

voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de 

maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot 

doel hebben, of de uitvoering van deze opdrachten voorbehouden in het kader van 

programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30 % van de werknemers van 

deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme 

werknemers zijn. In de oproep tot mededinging wordt naar dit artikel verwezen.”1241 

De aankondiging van opdracht moet deze motivering vermelden om ervoor te zorgen dat 

dergelijke werkplaatsen wel meedingen. Het is immers mogelijk dat het dergelijke 

werkplaatsen niet lukt om bij normale mededingingsvoorwaarden opdrachten te verwerven 

en dus gepast is om lidstaten toe te staan opdrachten voor dergelijke werkplaatsen voor te 

behouden:  

“Beroep en werk zijn bevorderlijk voor maatschappelijke integratie en zijn van 

fundamenteel belang voor het waarborgen van gelijke kansen voor iedereen. Sociale 

werkplaatsen kunnen in dit verband een belangrijke rol spelen. Hetzelfde geldt voor 

andere sociale ondernemingen waarvan het belangrijkste doel de ondersteuning is 

van de sociale en beroepsmatige integratie of herintegratie van gehandicapten en 

kansarmen, zoals werklozen, leden van achtergestelde minderheden of andere 

maatschappelijk gemarginaliseerde groepen. Het is echter mogelijk dat dergelijke 

werkplaatsen of ondernemingen er bij normale mededingingsvoorwaarden niet in 

slagen om opdrachten te verwerven. Daarom is het wenselijk te bepalen dat de 

lidstaten het recht om deel te nemen aan procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten of bepaalde percelen daarvan moeten kunnen voorbehouden 

                                                      
1241

 Vergelijk met artikel 19 van de oude richtlijn nr. 2004/18: “De lidstaten kunnen de deelneming aan 
procedures voor de gunning van overheidsopdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen of de 
uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid indien de 
meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de 
ernst van hun handicaps geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen. De 
aankondiging van opdracht moet deze bepaling vermelden.” De nieuwe bepaling is dus duidelijk een 
uitbreiding in vergelijking met wat bepaald werd in de oude richtlijn. Dit zou ook een betere integratie van 
gehandicapte en kansarme werknemers moeten bewerkstelligen. P. BUSSI, “New directive on public 
procurement: the potential for social firms,” 8 juli 2015, Social firms England, 
http://www.socialfirmsengland.co.uk/new-directive-on-public-procurement-the-potential-for-social-
firms/ . 

http://www.socialfirmsengland.co.uk/new-directive-on-public-procurement-the-potential-for-social-firms/
http://www.socialfirmsengland.co.uk/new-directive-on-public-procurement-the-potential-for-social-firms/
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aan dergelijke werkplaatsen of ondernemingen of de uitvoering van opdrachten 

moeten kunnen beperken tot programma’s voor beschermde arbeid.”1242 

430. In België wordt volgens artikel 22 §1 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 

2006, aan opdrachtgevers de mogelijkheid geboden overheidsopdrachten te reserveren voor 

ondernemingen die zich situeren binnen de sociale economie: 

“Een aanbestedende overheid kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, de toegang tot de gunningsprocedure 

reserveren voor sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader 

van programma's voor beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken 

werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun 

handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.” 

De aankondiging van de opdracht of, bij ontstentenis daarvan, een ander 

opdrachtdocument, moet deze toegangsreservatie vermelden.1243 Alleen de offertes van 

ondernemingen die voldoen aan deze voorwaarden kunnen dan in aanmerking worden 

genomen.1244  

Onder dezelfde voorwaarden kan de aanbestedende overheid ook de toegang tot 

gunningsprocedures reserveren voor “sociale inschakelingsondernemingen”.1245 Deze 

                                                      
1242

 Overweging 36 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 
2014, afl. 94, 65. Zie ook Europese Commissie, Sociaal kopen: Gids voor de inachtneming van sociale 
overwegingen bij overheidsaanbestedingen, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen en DG 
Interne markt en diensten, oktober 2010, 27. 

1243
  Artikel 22, § 1 Wet overheidsopdrachten en bepaalde werken, leveringen en diensten 15 juni 2006, BS 15 

februari 2007.  
1244

  Hieronder vallen: de beschutte en sociale werkplaatsen in Vlaanderen (maatwerkbedrijven), maar ook de 
beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de 
bedrijven voor aangepast werk (Wallonië). 

1245
  De onderneming die voldoet aan de voorwaarden van artikel 59 van de wet van 26 maart 1999 

betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diversie bepalingen, of 
die aan gelijkaardige voorwaarden voldoet in het land van oorsprong van de kandidaat of inschrijver. 
Onder sociale inschakelingseconomie begrijpt men de initiatieven waarvan het sociale doel bestaat in de 
socioprofessionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden, via een activiteit van 
productie van goederen of diensten. Minstens de helft van de totale bezetting in een sociale 
inschakelingsonderneming bestaat uit bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden die aan het werk of 
in opleiding zijn. Minstens tien percent van het omkaderingspersoneel moet bekwaam zijn om sociale 
vormings- en begeleidingsprogramma’s te leiden en te ontwikkelen. De organisatie moet de juridische 
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap of vennootschap met 
sociaal oogmerk of een andere rechtsvorm hebben, mits de doeleinden en de finaliteiten sociaal en 
collectief zijn. De resterende voorwaarden zijn dat de organisatie erkend is door de bevoegde overheid en 
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reservatie is echter slechts mogelijk voor de opdrachten die onder de Europese 

aanbestedingsdrempels liggen.1246  

De in dit kader gegunde opdrachten moeten hoe dan ook voldoen aan de algemene 

voorschriften en beginselen van het VWEU. Ze mogen dus niet rechtstreeks of 

onrechtstreeks discriminerend zijn ten aanzien van de kandidaten of inschrijvers uit andere 

lidstaten die dezelfde voorwaarden vervullen. Zo is het (uitsluitend) reserveren van 

opdrachten voor nationale beschutte werkplaatsen niet toegelaten. De gelijke behandeling 

en de transparantie moeten eveneens worden nageleefd in het kader van de procedure. 

Deze werkplaatsen moeten voldoen aan de voorschriften inzake toegang en kwalitatieve 

selectie zoals bepaald door de aanbestedende overheid.1247 

De nieuwe richtlijn geeft ook de mogelijkheid om een perceel van de opdracht voor te 

behouden of een gedeelte van de uitvoering van de opdracht voor te behouden. Dit is een 

zachtere toepassing van dit mechanisme en zou ervoor kunnen zorgen dat sociale en 

reguliere economie nauwer moeten samenwerken, maar werd tot nu toe nog niet in de 

Belgische wetgeving verankerd. 

B. Bepaalde sociale diensten 

431. Voor de volledigheid moet er nog vermeld worden dat er in de nieuwe richtlijn een 

tweede voorbehouden procedure is opgenomen voor bepaalde sociale diensten en dit voor 

een beperkte periode van 3 jaar.  

Zo stelt artikel 77 dat de lidstaten kunnen bepalen dat de aanbestedende diensten de 

deelname aan procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten uitsluitend voor die 

diensten op het gebied van gezondheid, sociale en culturele diensten bedoeld in artikel 74 en 

                                                      
dat de meerderheid van de leden van de bestuursorganen niet behoren tot de overheidssector. In de 
praktijk omvat dit de sociale en beschutte werkplaatsen, de bedrijven voor vorming door arbeid, de 
invoegbedrijven erkend door de Vlaamse overheid en het Waals Gewest, de inschakelingsondernemingen 
erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de inschakelingsbedrijven erkend door de federale 
ministers van tewerkstelling en sociale economie, de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

1246
  Artikel 22 § 2 Wet overheidsopdrachten en bepaalde werken, leveringen en diensten 15 juni 2006, BS 15 

februari 2007. 
1247

  C. DE KONINCK en P. FLAMEY, Overheidsopdrachten – De wetten van 15 en 16 juni 2006 houdende de 
omzetting van de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen, Antwerpen, Maklu, 2007, 179 en Parl.St. 
Kamer 2005-2006, nr. 2237/001, 38. 
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die vallen onder bepaalde  CPV-codes1248 aan bepaalde organisaties mag voorbehouden (lid 

1).  

Een organisatie als bedoeld in lid 1 moet dan wel alle hierna volgende voorwaarden voldoen 

(lid 2):  

a) haar doel is het vervullen van een opdracht van algemeen belang die verband 

houdt met de in lid 1 bedoelde diensten;  

b) winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het oogmerk het doel van de 

organisatie te behartigen. Wanneer winsten worden uitgekeerd of herverdeeld, dan 

moet dit op grond van participatieve overwegingen geschieden;  

c) de beheers- of eigendomsstructuren van de organisatie die de opdracht uitvoert, 

zijn gebaseerd op werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie, of 

vergen de actieve participatie van werknemers, gebruikers of belanghebbenden, en  

d) door de betrokken aanbestedende dienst is uit hoofde van dit artikel in de laatste 

drie jaar aan de organisatie geen opdracht voor de diensten in kwestie gegund.  

De opdracht mag tot slot, en zoals hoger reeds aangegeven, maar een maximale looptijd van 

drie jaar hebben (lid 3). 

Als verantwoording staat in de preambule dat met het oog op de continuïteit van de 

openbare dienst krachtens deze richtlijn deelname aan aanbestedingsprocedures voor 

bepaalde diensten op het gebied van gezondheid, sociale en culturele diensten moet kunnen 

worden voorbehouden aan organisaties die werknemersaandeelhouderschap of actieve 

bestuursdeelname van werknemers kennen, of aan bestaande organisaties zoals 

                                                      
1248

 Namelijk de CPV-codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, van 
85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. Het gaat 
bijvoorbeeld om gezondheidszorg, maatschappelijk en aanverwante dienstverlening; administratieve 
sociale diensten, administratieve diensten voor onderwijs, administratieve diensten voor gezondheidszorg 
en culturele diensten, diensten voor verplichte sociale verzekering, uitkeringsdiensten, overige 
gemeenschaps- sociale en persoonlijke diensten, met name diensten verleend door de vakbonden, door 
politieke organisaties, door jongerenverenigingen, alsmede diverse diensten door ledenverenigingen,… In 
voetnoot wordt vermeld dat: “Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden 
georganiseerd als niet-economische diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening 
van verplichte sociale diensten of van andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of 
als niet-economische diensten van algemeen belang.” 
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coöperatieven, welke dan kunnen deelnemen aan het leveren van deze diensten aan 

eindgebruikers. De werkingssfeer van deze bepaling is wel beperkt tot bepaalde 

gezondheids-, sociale en aanverwante diensten, bepaalde onderwijs- en opleidingsdiensten, 

bibliotheek-, archief-, museum- en andere culturele diensten, sportdiensten, en diensten 

voor particuliere huishoudens, en strekt zich niet uit tot de uitsluitingen waarin deze richtlijn 

anderszins voorziet.1249 Op deze diensten dient ook uitsluitend de lichte regeling van 

toepassing te zijn (zie verder randnummer 440).1250 

3.2.2.3. Criteria inbouwen tijdens de verschillende stadia van overheidsopdrachten 

A. Criteria voor definiëring van de opdracht en voor selectie 

432. De richtlijn bevat een volledige lijst met keuzecriteria voor het technisch vermogen die 

kunnen worden toegepast om de keuze van de gegadigden te verantwoorden. Volgens 

artikel 42 van de richtlijn worden de technische specificaties (als omschreven in punt 1 van 

bijlage VII) uitgeschreven in de aanbestedingsstukken. In de technische specificaties worden 

de voor een werk, dienst of levering gestelde kenmerken voorgeschreven.  

De kenmerken kunnen ook verband houden met het specifiek proces of de specifieke 

methode van productie of uitvoering van de gevraagde werken, leveringen of diensten of 

met een specifiek proces van een ander stadium van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer 

deze factoren niet tot de materiële essentie van de werken, leveringen of diensten behoren. 

Wel moeten zij verbonden zijn met het voorwerp van de opdracht en in verhouding zijn tot 

de waarde en de doelstellingen ervan (lid 2). 

                                                      
1249

  Dit werd ingevoerd op vraag van het Verenigd Koninkrijk: “One of the UK priorities in the negotiations was 
to secure flexibility to enable fledgling public service mutuals to gain experience of delivering services 
before being exposed to EU wide competition. The new Public Contracts Directive permits competition for 
certain contracts, listed by CPV code, mainly in the social and health sectors, to be “reserved” to 
organisations such as mutual and social enterprises meeting certain limited criteria described in article 77 
of the Public Contracts Directive. The reservation works in practice by requiring an OJEU competition for 
those services using the ‘light touch regime’ (…) but only allowing bids from organisations meeting the 
mutual or social enterprise criteria. The reservation has time based conditions to prevent misuse, so 
contracting authorities cannot reserve contracts for organisations that have been awarded contracts 
within the last 3 years, and contracts cannot be longer than 3 years.” Crown Commercial Service, A brief 
guide to the EU Public Contracts Directive, 2015, 7. 

1250
 Overweging 118 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 
2014, afl. 94, 65. 
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433. Wanneer de aanbestedende diensten het voornemen hebben werken, leveringen of 

diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken aan te kopen kunnen zij, in de 

technische specificaties, de gunningscriteria of de contractvoorwaarden betreffende de 

uitvoering van de opdracht, volgens artikel 43 van de richtlijn ook een specifiek keurmerk 

eisen1251 als bewijs dat de werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de vereiste 

voorschriften, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  

a) de keurmerkeisen hebben alleen betrekking op criteria die verband houden met 

het voorwerp van de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving van de 

kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht 

vormen;  

b) de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief controleerbare en niet-

discriminerende criteria;  

c) het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle 

belanghebbenden, inclusief overheidsinstanties, consumenten, sociale partners, 

fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele organisaties kunnen deelnemen;  

d) het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk;  

e) de keurmerkeisen worden vastgesteld door een derde partij waarover de 

ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent. 

B. Criteria voor toewijzing (gunning) 

434. Volgens de richtlijn is het van essentieel belang dat:  

“Gunningscriteria of contractvoorwaarden betreffende sociale aspecten van het 

productieproces betrekking hebben op de werken, leveringen of diensten die met de 

opdracht worden beoogd. Voorts dienen zij te worden toegepast in 

overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie 

van de Europese Unie, en mogen zij niet worden gekozen of toegepast op een wijze 

die direct of indirect discriminerend is ten aanzien van ondernemers uit andere 

lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de GPA-overeenkomst of bij 

                                                      
1251

   Zie in dit verband ook HvJ C-368/10, Max Havelaar, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284. 
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vrijhandelsakkoorden waarbij ook de Unie partij is. Eisen betreffende de essentiële 

arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld bij Richtlijn 96/71/EG, zoals minimumlonen, 

moeten dus op het niveau blijven dat is vastgesteld in nationale wetgeving of in 

collectieve arbeidsovereenkomsten die overeenkomstig het Unierecht in het kader 

van die richtlijn worden toegepast.  

De contractvoorwaarden kunnen voorts beogen dat maatregelen ter stimulering van 

de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk, een hogere 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, het combineren van werk en privéleven, 

milieubescherming en dierenwelzijn worden bevorderd, dat de basisverdragen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) naar de inhoud worden nageleefd, en dat 

meer kansarmen worden geworven dan op grond van de nationale wetgeving is 

vereist.  

Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van het bij het productieproces 

betrokken personeel, of ter bevordering van de sociale integratie van kansarmen of 

leden van kwetsbare groepen onder de personen die zijn aangewezen om de 

opdracht uit te voeren of om vaardigheden voor de opdracht te verwerven, kunnen 

eveneens tot de gunningscriteria of de contractvoorwaarden behoren, mits zij 

betrekking hebben op de werken, leveringen of diensten in het kader van de 

opdracht. Dergelijke criteria of voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben 

op het in dienst nemen van langdurig werklozen en de implementatie van 

opleidingsmaatregelen voor werklozen en jongeren tijdens de uitvoering van de te 

gunnen opdracht. In de technische specificaties kunnen de aanbestedende diensten 

sociale eisen opnemen die direct kenmerkend zijn voor het product of de dienst, 

zoals toegankelijkheid voor personen met een handicap of geschiktheid van het 

ontwerp voor alle gebruikers.”1252 

435. Volgens artikel 67 van de richtlijn moeten lidstaten de opdracht gunnen op basis van 

de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. De economisch meest voordelige inschrijving 

(EMVI) uit het oogpunt van de aanbestedende dienst wordt vastgesteld op basis van de prijs 

of de kosten, op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten (zie artikel 68), 

                                                      
1252

  Zie overwegingen 98-99 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 
2014, afl. 94, 65. 
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waarbij onder meer de beste prijs-kwaliteit verhouding in aanmerking kan worden genomen, 

te bepalen op basis van criteria, waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die 

verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht.1253 

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende criteria:  

a) kwaliteit, waaronder technische verdiensten, esthetische en functionele 

kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, 

sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de handel en de voorwaarden waaronder 

deze plaatsvindt;  

b) de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering 

van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan 

hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht, of  

c) klantenservice en technische bijstand, alsmede leveringsvoorwaarden zoals 

leveringsdatum, de leveringswijze en leveringsperiode of termijn voor voltooiing.  

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste kosten op basis 

waarvan de ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen. 

436. Het criterium van de laagste prijs maakt nu deel uit van de economisch meest 

voordelige inschrijving (EMVI) en wordt dus niet meer als een apart gunningscriterium 

gezien. Natuurlijk laat een criterium zoals ‘de laagste prijs’ minder ruimte voor subjectiviteit 

(met minder kans op discriminatie), terwijl het criterium van de economisch meest 

voordelige inschrijving meer ruimte laat voor flexibiliteit en ervoor zorgt dat er geen “race to 

the bottom” plaatsvindt, waardoor veel marktdeelnemers uit de markt worden geduwd en 

slechts enkele ondernemingen zullen overblijven die de volledige markt inpalmen. Het EMVI 

criterium is dus efficiënter, maar het wordt wel duidelijk dat, aangezien kwalitatieve 

                                                      
1253

 Levenscycluskosten dekken alle interne kosten, met inbegrip van productiekosten, gebruikskosten, 
onderhoudskosten en kosten met betrekking tot het levenseinde van een product, dienst of werk, zoals 
kosten voor ophaling en recycling. Daarenboven bevatten zij tevens externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, bv. kosten voor de uitstoot van broeikasgassen of andere 
vervuilende uitstoot en overige kosten voor bestrijding van klimaatverandering. Door overheden aan te 
moedigen de totale levenscycluskosten te berekenen van de producten die zij aankopen, wordt verwacht 
dat zij meer duurzame alternatieven zullen verkiezen. S. SCHOENMAEKERS, “De recente ontwikkelingen in 
het Europese aanbestedingsrecht: de Europese Commissie laat het gaspedaal niet meer los,” TBO 2013, 
63. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
383 

(bijvoorbeeld sociale) aspecten ruimer worden geformuleerd, er meer risico is op 

discriminatie.1254 

437. In artikel 69 wordt de aanbestedende dienst verder verplicht ondernemers ertoe de in 

de inschrijving voorgestelde prijs of kosten nader toe te lichten wanneer de inschrijving in 

verhouding tot de werken, leveringen of diensten abnormaal laag lijkt te zijn. Wanneer een 

aanbestedende dienst vervolgens constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat 

de inschrijver overheidssteun heeft gekregen, kan de inschrijving alleen op die grond worden 

afgewezen na overleg met de inschrijver wanneer deze niet binnen een door de 

aanbestedende dienst gestelde toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken steun 

verenigbaar met de interne markt is in de zin van artikel 107 VWEU. Wanneer de 

aanbestedende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de 

Commissie daarvan in kennis. 

C. Criteria voor uitvoering 

438. Artikel 70 van de richtlijn stelt dat aanbestedende diensten speciale voorwaarden 

kunnen verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits zij verband houden met het 

voorwerp van de opdracht (in de zin van artikel 67, lid 3), en vermeld zijn in de oproep tot 

mededinging of in de aanbestedingsstukken. Deze voorwaarden kunnen onder andere 

verband houden met economische, innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of 

arbeid gerelateerde overwegingen.1255 

                                                      
1254

  Vooral het gebruik van onderhandelingsprocedures en het gebruik van subjectieve elementen kunnen 
leiden tot onrechtmatige voordelen. P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public 
private partnerships and state aid rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 57 en 66. 

1255
  Er kan rekening gehouden worden met algemene sociale bepalingen, waaronder nationale regelingen en 

CAO’s betreffende arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het werk. Deze sociale bepalingen moeten tevens 
in overeenstemming zijn met het EU recht. Zie bijvoorbeeld de Rüffert zaak (HvJ C-346/06, 3 april 2008, 
Jur. 2008, I-1989). De wet van het land Nedersaksen bepaalt inzake de gunning van overheidscontracten 
o.a. dat contracten voor openbare werken alleen kunnen worden gegund aan opdrachtnemers die zich 
schriftelijk verbinden om hun werknemers tenminste de door de geldende (regionale) collectieve 
arbeidsovereenkomst gestipuleerde vergoeding te betalen. De opdrachtnemer moet zich ook verbinden 
om dezelfde verplichting op te leggen aan onderaannemers en te controleren dat ze zich daar inderdaad 
aan houden. Niet-naleving hiervan bracht betaling van een contractuele boete met zich mee. Dit werd 
voor de rechtbank gebracht, die deze vraag doorverwees naar het Hof. Het Hof verklaarde dat de CAO niet 
algemeen toepasselijk was verklaard en dat slechts een deel van de bouwsector eronder viel aangezien de 
betreffende wet waarin de CAO bindend wordt gemaakt alleen gold voor overheidsopdrachten en niet 
voor particuliere opdrachten. Daarom stemde het in de CAO vastgestelde minimumloon niet overeen met 
één van de procedures uitgestippeld in artikel 3 van richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers. In het Regiopost arrest, besliste het Hof echter dat de gunning van 
overheidsopdrachten bij wet afhankelijk kan worden gesteld van de inachtneming van een minimumloon. 
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“Verband houden met de uitvoering van de opdracht” betekent alvast dat de contractuele 

bepalingen voor uitvoering van de opdracht verbonden moeten zijn aan de taken die vereist 

zijn om de goederen te produceren, de diensten te verstrekken of de werken uit te voeren 

waarop de offerte betrekking heeft.1256  

439. Naar Belgisch recht laat artikel 40 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006, 

de aanbestedende overheid toe uitvoeringsvoorwaarden op te leggen die rekening houden 

met sociale en milieubewuste doelstellingen, zoals:  

- het verstrekken van beroepsopleidingen aan werklozen en jongeren 

- het bevorderen van het gelijke kansenbeleid inzake de arbeidsparticipatie van 

onvoldoende in het arbeidsproces geïntegreerde personen 

- de strijd tegen de werkloosheid 

-  de verplichting om, in hoofdzaak, de bepalingen van de basisconventies van de 

Internationale Arbeidsorganisatie na te leven, in de veronderstelling dat deze niet 

reeds worden toegepast in het nationaal recht van het land waar de productie 

plaatsvindt 

                                                      
Volgens het Hof is deze verplichting een bijzondere voorwaarde die in beginsel door de richtlijn is 
toegestaan, aangezien zij betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht en verband houdt met sociale 
overwegingen. Het Hof merkt voorts op dat deze verplichting in casu zowel transparant als niet-
discriminerend is. Het minimumloon dat is voorgeschreven bij de in deze zaak aan de orde zijnde 
maatregel, is in tegenstelling tot de Rüffert zaak vastgesteld in een wettelijke bepaling die als dwingende 
minimumbeschermingsnorm in beginsel algemeen van toepassing is op de gunning van alle 
overheidsopdrachten in de deelstaat Rijnland-Palts, ongeacht de betrokken sector. Bovendien biedt deze 
wettelijke bepaling een minimale sociale bescherming, aangezien noch de Duitse wet op de 
terbeschikkingstelling van werknemers noch een andere nationale regeling ten tijde van de feiten voor de 
sector van de postdiensten een lager minimumloon voorschreef. HvJ C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG 
/ Stadt Landau an der Pfalz, 17 november 2015, ECLI:EU:C:2015:760. 

1256
  Europese Commissie, Sociaal kopen: Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij 

overheidsaanbestedingen, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, 2010, 43. Zie ook de 
volgende voorbeelden van aanvullende voorwaarden die een aanbestedende dienst voor uitvoering aan 
de opdrachtgever kan opleggen: de verplichting om werklozen aan te werven of om opleidingsactiviteiten 
voor uitvoering van de opdracht te organiseren, de verplichting om tijdens de uitvoering van de opdracht 
maatregelen te nemen ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen of ter bevordering 
van de etnische of raciale diversiteit, of in gelijke toegang te voorzien voor gehandicapten, de verplichting 
om bij de uitvoering van de opdracht te voldoen aan de fundamentele mensenrechten gegarandeerd door 
de belangrijkste conventies van de IAO voor zover deze nog niet in het nationale recht zijn opgenomen, de 
verplichting om bij de uitvoering van de opdracht een aantal personen met een handicap aan te werven, 
zelfs verdergaand dan wat is voorgeschreven door de nationale wetgeving van de lidstaat waar de 
opdracht wordt uitgevoerd of waar de opdrachtnemer is gevestigd (p. 45). 
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- de bescherming van het leefmilieu. 

De voorwaarde is dat ze verband houden met de uitvoering van de desbetreffende opdracht, 

andere relevante Unie regels op het gebied van overheidsopdrachten naleven, alsook de 

beginselen van gelijke behandeling en transparantie.1257 De bedoeling van deze “sociale 

clausule” is om duurzaamheid in overheidsopdrachten in te bouwen op ethisch, sociaal en 

ecologisch vlak.  

3.2.2.4. Vereenvoudigde aanbestedingsregeling bij bepaalde sociale diensten 

A. Situering 

440. Sociale diensten zullen vaak onder een vereenvoudigd (gunst)regime vallen doordat ze 

ofwel onder de Europese drempel komen en dus niet binnen de werkingssfeer van de 

richtlijn vallen ofwel een gunstiger regime krijgen, terug te vinden in bijlage XIV (zie verder 

randnummer 440).  

441. Het Hof van Justitie heeft echter bevestigd dat de in het VWEU opgenomen regels 

betreffende de interne markt hoe dan ook van toepassing zijn op opdrachten die niet onder 

de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen. Aanbestedende overheden moeten 

bijgevolg de regels en beginselen van het Verdrag (het vrij verkeer van goederen, het recht 

van vestiging, het vrij verrichten van diensten, non-discriminatie en gelijke behandeling, 

transparantie, evenredigheid en wederzijdse erkenning) in acht nemen wanneer er sprake is 

van een grensoverschrijdend effect.1258 Het Hof heeft dan ook een reeks basisnormen voor 

het plaatsen van overheidsopdrachten ontwikkeld. De beginselen van gelijke behandeling en 

non-discriminatie op grond van nationaliteit impliceren een verplichting tot transparantie. 

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om te beslissen of 

                                                      
1257

  Europese Commissie, Sociaal kopen: Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij 
overheidsaanbestedingen, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen en DG Interne markt en 
diensten, 2010, 32. 

1258
   HvJ C-147/06 en C-148/06, SECAP, 15 mei 2008, Jur. 2008, I-3565, 21 en 31: “Een regeling kan evenwel op 

nationaal of op lokaal niveau objectieve criteria vaststellen die duiden op het bestaan van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang. Een dergelijk criterium zou met name een groter bedrag kunnen zijn dat met 
de betrokken opdracht is gemoeid, in combinatie met de plaats van uitvoering van de werken. Het 
bestaan van een dergelijk belang zou eveneens kunnen worden uitgesloten wanneer bijvoorbeeld de 
betrokken opdracht een zeer geringe economische betekenis heeft (zie in die zin het Coname arrest van 
21 juli 2005, HvJ C-231/03, Jur. I-7287, punt 20). Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat in 
sommige gevallen de grenzen door agglomeraties op het grondgebied van verschillende lidstaten heen 
lopen en dat in dergelijke omstandigheden zelfs opdrachten van geringe waarde een duidelijk 
grensoverschrijdend belang kunnen vertonen.” 
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ondernemingen uit andere lidstaten mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in een beoogde 

opdracht. Volgens de Commissie moet deze beslissing gebaseerd zijn op een evaluatie van 

de individuele omstandigheden van het geval in kwestie.1259 

442. Bepaalde categorieën van diensten hebben volgens de preambule in de richtlijn 

vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaat met 

name om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs.1260 

Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang 

de lidstaten, ten gevolge van de verschillende culturele tradities. Daarom moet een 

specifieke regeling worden ingevoerd voor overheidsopdrachten voor deze diensten, met 

een drempel die hoger ligt dan voor andere diensten. Dit strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel en het eerder nationaal karakter van deze specifieke diensten.  

De preambule vervolgt door te stellen dat: 

“Behoudens concrete aanwijzingen van het tegendeel, zoals financiering van 

grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen dienstverleners uit andere 

lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan 

personen met een waarde onder deze drempel.  

Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten 

over de hele Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context 

en het gevoelig karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid 

krijgen om de keuze van de dienstverlener te regelen op de wijze die hun het meest 

geschikt voorkomt. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden 

met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van 

transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en wordt ervoor gezorgd dat 

aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverleners specifieke 

kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees 

                                                      
1259

  Zoals het onderwerp en de geschatte waarde van de opdracht, de kenmerken van de sector in kwestie 
(omvang en structuur van de markt, handelspraktijken,…) en ook de geografische ligging van de plaats van 
uitvoering. Europese Commissie, Interpretatieve mededeling over de Gemeenschapswetgeving die van 
toepassing is op het plaatsen van overheidsopdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten vallen, Pb.C. 1 augustus 2006, afl. 179, 2-3. 

1260
  Punt 114 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende 

het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 
65. 
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kwaliteitskader voor sociale diensten, dat is bekendgemaakt door het Comité voor 

sociale bescherming. Bij het bepalen van de procedures voor het plaatsen van 

opdrachten van diensten aan personen, moeten de lidstaten artikel 14 VWEU en 

Protocol nr. 26 in acht nemen. De lidstaten moeten daarbij ook streven naar 

vereenvoudiging en lastenverlichting voor de aanbestedende diensten en de 

ondernemingen; het moet duidelijk worden dat hiertoe mogelijkerwijs ook regels 

zullen moeten worden toegepast die gelden voor niet onder de specifieke regeling 

vallende opdrachten voor diensten.  

Lidstaten en aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten 

of om sociale diensten zo te organiseren dat geen openbare aanbesteding hoeft 

plaats te vinden, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door 

vergunningen of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden 

aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder 

beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem voldoende publiciteit 

waarborgt en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.”1261 

De Commissie is van mening in haar gids van 2010 dat een grensoverschrijdend belang kan 

ontbreken in het geval het gaat om een zeer laag bedrag (hoewel ze dit relativeert door te 

verwijzen naar rechtspraak van het Hof van Justitie)1262 en wanneer het door de aard van de 

sociale dienst en het betrokken marktsegment onwaarschijnlijk is dat economische 

dienstverleners van andere lidstaten interesse zouden kunnen hebben om de diensten in 

kwestie te verlenen.1263 Het louter bestaan van een klacht is echter ook geen bewijs dat het 

contract van grensoverschrijdend belang is.1264 Aangezien wel snel tot “potentie” wordt 

                                                      
1261

  Punt 114 Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 
65. 

1262
  HvJ C-147/06 en C-148/06, SECAP, 15 mei 2008, Jur. 2008, I-3565, overweging 31. Zie echter ook de 

voorbeelden die de Commissie aanhaalt met betrekking tot het bedrag aan juridische diensten en 
diensten met betrekking tot stedenbeleid die zodanig klein waren dat de Commissie van oordeel was dat 
zij niet relevant waren voor de interne markt. Ook hier keek de Commissie echter wel naar de individuele 
omstandigheden zodat niet tot een algemene uitsluiting kan worden besloten. Zie pers publicaties 
IP/07/357, Public procurement: Commission closes infringement cases against Germany, Brussel, 21 maart 
2007 en IP/06/1786, Public procurement: Commission closes infringement cases against Austria, Germany 
and Italy, Brussel, 13 december 2006. 

1263
  HvJ C-231/03, Coname, 21 juli 2005, Jur. 2005, I-7287, overweging 20. Commission, Staff working 

document, Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the 
internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general 
interest, 7 december 2010, SEC(2010) 1545 final, 62. 

1264
  HvJ C-507/03, Commissie/Ierland, 13 november 2007, Jur. 2007, I-9777, overweging 34. 
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besloten, moet ervan uitgegaan worden dat in de meeste gevallen, zoals hoger aangehaald 

(zie randnummer 252), het Europees recht wel van toepassing zal zijn. Het is duidelijk dat dit 

steeds een feitenkwestie blijft. 

443. Het is belangrijk te benadrukken dat individuele contracterende autoriteiten niet zelf 

kunnen beslissen om een overheidsopdracht te beperken tot non-profit organisaties. De 

Europese richtlijn is immers gegrond op de principes van gelijke behandeling en non-

discriminatie van economische operatoren. 

Wel kan het nationaal recht in uitzonderlijke omstandigheden voorzien in een beperkte 

toegang tot bepaalde diensten in het voordeel van non-profit organisaties. Overheden 

zouden dan participatie aan een overheidsopdracht kunnen beperken tot non-profit 

organisaties, indien het nationaal recht in overeenstemming is met het Europees recht. Dit 

zou echter wel de werking van artikelen 49 en 56 VWEU begrenzen en de beperking tot non-

profit organisaties zou zaak per zaak gerechtvaardigd moeten worden.1265 Een 

rechtvaardiging is bijvoorbeeld mogelijk indien de beperkende maatregel noodzakelijk en 

proportioneel is in het kader van het bereiken van bepaalde sociale doelstellingen 

nagestreefd door het nationale sociale zekerheidssysteem.1266 

B. Speciale aanbestedingsregeling voor bepaalde sociale diensten 

444. In artikel 74 van de richtlijn wordt bepaald dat “bepaalde sociale diensten” boven 

750.000 euro1267 onder een speciale, vereenvoudigde aanbestedingsregeling kunnen 

vallen.1268 Dergelijke diensten zijn onderworpen aan publicatievoorwaarden en sommige 

gunningsvoorwaarden, maar zijn vrijgesteld van de rest van de richtlijn. 

                                                      
1265

  Commission, Staff working document, Guide to the application of the European Union rules on state aid, 
public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to 
social services of general interest, 7 december 2010, SEC(2010)1545final, 67-68. 

1266
  Zie de zaak Sodemare, HvJ C-70/95, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 

1267
  Dit bedrag is hoger dan wat er in het voorstel tot richtlijn stond, nl. 500 000 euro. Voorstel voor een 

richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten, 20 december 2011, COM(2011)896definitief, 
18. 

1268
 De nieuwe richtlijn maakt komaf met het huidige onderscheid tussen A- en B-diensten, hetgeen een 

aanzienlijke simplificatie met zich meebrengt. Terwijl op de diensten vermeld in annex II A de gehele 
richtlijn van toepassing is, zijn op de diensten vermeld in lijst B slechts enkele artikelen toepasselijk. Dit 
brengt met zich mee dat voor B-diensten enkel rekening dient te worden gehouden met de algemene 
principes van het Verdrag (verbod op discriminatie, gelijke behandeling, transparantie), dat er een 
verplichte bekendmaking is van de gunning van contracten boven de drempelwaarde en dat er geen 
discriminerende technische specificaties mogen worden gehanteerd die de mededinging kunnen 
verstoren. Zie art. 23 en 35(4) (oude) Richtlijn nr. 2004/18/EG. S. SCHOENMAEKERS, “De recente 
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445. Aanbestedende diensten die het voornemen hebben om een overheidsopdracht te 

gunnen voor de in artikel 74 bedoelde diensten, maken hun voornemen hiertoe eerst 

kenbaar (art. 75).  

Wat betreft de gunning van de opdracht stellen de lidstaten nationale regels op voor het 

gunnen van opdrachten op grond van dit hoofdstuk, om ervoor te zorgen dat de 

aanbestedende diensten de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van 

ondernemers naleven. Het staat de lidstaten vrij te bepalen welke procedure regels van 

toepassing zijn mits deze regels de aanbestedende diensten de mogelijkheid geven rekening 

te houden met de specifieke kenmerken van de betrokken diensten (art. 76, lid 1).  

De lidstaten zorgen er ook voor dat aanbestedende diensten rekening kunnen houden met 

de noodzaak de kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

volledigheid van de diensten, de specifieke behoeften van verschillende categorieën 

gebruikers, met inbegrip van achtergestelde en kwetsbare groepen, de betrokkenheid en 

inspraak van gebruikers en de innovatie te verzekeren. De lidstaten kunnen ook bepalen dat 

de keuze van de dienstenaanbieder geschiedt op basis van de inschrijving met de beste prijs-

kwaliteit verhouding, rekening houdend met de kwaliteits- en duurzaamheidscriteria voor 

sociale diensten (art. 76, lid 2)). Dit laatste artikel is alvast innovatief omdat lidstaten nu een 

duidelijke verantwoordelijkheid hebben om de mogelijkheid te bieden rekening te houden 

met de specifieke kenmerken van de betrokken diensten.1269 

Voor deze diensten kan er dus gegund worden op basis van kwaliteitscriteria en zullen 

nationale regels gelden op de relevante procedures (buiten de gevraagde transparantie 

verplichtingen en de eis om alle ondernemingen gelijk te behandelen terug te vinden in de 

richtlijn). 

3.3. Voorlopige conclusie 

446. Het is duidelijk dat het nieuw regelgevend pakket betreffende overheidsopdrachten 

veel potentie heeft, met veel meer duidelijkheid, meer flexibiliteit en kansen voor sociale 

dienstverlening, sociale innovatie en voor de kmo. Er zijn verschillende pistes mogelijk om 

                                                      
ontwikkelingen in het Europese aanbestedingsrecht: de Europese Commissie laat het gaspedaal niet meer 
los,” TBO 2013, 57. 

1269
 ETUC, New EU-framework on public procurement. ETUC key points for the transposition of directive 

2014/24/EU, 22 oktober 2014, 6, www.etuc.org . 

http://www.etuc.org/
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behalve prijs, ook kwaliteit, innovatie en sociale factoren een rol te laten spelen en bijgevolg 

ook maatschappelijke doelstellingen te laten doorwegen. Belangrijk hierbij is dat het geen 

verplichting is om dit te doen (tot spijt van sommigen), maar dat de opties wel aanwezig zijn. 

De zware eisen voor kmo’s wordt verholpen door grote opdrachten in percelen te verdelen 

en de omzeteis van een bedrijf te beperken tot maximaal twee keer de geraamde waarde 

van de opdracht. Dit zou de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten moeten 

vergemakkelijken opdat zij ook meer kunnen meespelen en dus toegang krijgen tot 

overheidsopdrachten.  

Wat betreft de voorbehouden opdrachten is de reservering voor ondernemingen in de 

sociale economie uitgebreid, niet alleen wat het percentage betreft (de drempel is verlaagd 

van 50% naar 30% werknemers), maar ook wat betreft het type werknemer, waardoor niet 

alleen gehandicapte maar ook kwetsbare werknemers opgenomen worden. Tevens is er een 

uitbreiding merkbaar, waardoor er niet alleen sprake is van beschutte en sociale 

werkplaatsen, maar ook meer algemeen van ‘ondernemers die de maatschappelijke en 

professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben.’ Deze optie 

wordt echter niet verplicht gemaakt aan de lidstaten en blijft vrijblijvend. 

Wat de voorbehouden opdrachten voor ‘bepaalde sociale diensten’ betreft is het opvallend 

dat er verwezen wordt naar ‘organisaties die werknemersaandeelhouderschap of actieve 

bestuursdeelname van werknemers kennen’, alsook de ‘coöperaties’, hoewel de specifieke 

voorwaarden in artikel 77, lid 2 dubbelzinnig blijven. Zo is er onder b sprake dat de ‘winsten 

opnieuw worden geïnvesteerd met het oogmerk het doel van de organisatie te behartigen’, 

wat zeer ruim blijft (nergens is er sprake van een sociale of maatschappelijke doelstelling) en 

waardoor eerder commerciële ondernemingen met een louter commerciële doelstelling hier 

bijgevolg ook onder kunnen vallen. Er wordt dus geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

commerciële en sociale ondernemingen. 

De lichtere aanbestedingsregeling voor ‘bepaalde sociale diensten’, met een hogere drempel 

is een duidelijk bewijs dat er wel rekening moet worden gehouden met de specificiteit van 

deze sociale diensten en waarbij nogmaals erkend en bevestigd wordt dat de lidstaten vrij 

zijn om deze diensten te organiseren en te financieren op de manier waarop zij dit willen (en 

dus al dan niet via een overheidsopdrachtenprocedure). Dit artikel is dus innovatief in die zin 
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dat lidstaten nu de verplichting hebben om rekening te houden met de specifieke 

kenmerken van deze diensten.1270 Wel is te verwachten dat doordat de aanbestedende 

diensten hun voornemen kenbaar moeten maken dat zij een overheidsopdracht willen 

gunnen voor de in artikel 74 bedoelde diensten, dit meer competitie zal kunnen 

veroorzaken. Lidstaten zullen dus de voorwaarden van die concurrentie grondig moeten 

overwegen aangezien potentiële geïnteresseerde kandidaten die menen dat zij uitgesloten 

werden van de opdracht altijd een klacht kunnen indienen.1271 

Kwaliteit kan nu ook een hoofdrol spelen en niet enkel de prijs, hoewel de beginselen van 

transparantie en gelijke behandeling steeds in ere moeten gehouden worden. Toch blijft de 

mogelijkheid bestaan dat overheden, indien zij daarvoor kiezen, sociale diensten enkel 

toewijzen op basis van de kost alleen.  

447. In de rechtsleer zijn ook kritische stemmen te horen over deze nieuwe richtlijn(en), 

want meer flexibiliteit kan natuurlijk ook leiden tot meer favoritisme en subjectieve 

beslissingen, aangezien overheden over meer discretie (kunnen) beschikken. Het belang van 

kwalitatieve, sociale en innovatieve aspecten bij het beoordelen van gunningscriteria en die 

van groot belang zijn bij het “innovatieve partnerschap”, kunnen verder ook leiden tot 

subjectiviteit en een groter risico dat oneerlijke voordelen worden toegewezen. De overheid 

is tot slot ook in staat om in alle stadia van een normaal overheidsopdrachtenproces (dus 

buiten PPS) voordelen toe te wijzen.1272 

448. De vorige richtlijn werd (met veel vertraging omdat de uitvoeringsbesluiten op zich 

lieten wachten) door middel van de Belgische wet van 15 juni 20061273 omgezet en trad in 

                                                      
1270

 ETUC, New EU-framework on public procurement. ETUC key points for the transposition of directive 
2014/24/EU, 22 oktober 2014, 6. 

1271
  E. MANUNZA en W.J. BERENDS, “Social services of general interest and the EU public procurement rules,” 

in U. NEERGAARD et al., Social services of general interest in the EU, Legal issues of services of general 
interest, Den Haag, TMC Asser, 2013, 375. 

1272
  Zie voor een bespreking hiervan: P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public 

private partnerships and state aid rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 54-58. 
1273

  Wet 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde werken, leveringen en diensten, BS 15 
februari 2007. Zie ook de Wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten, BS 21 juni 2013. Zie de uitvoeringsbesluiten, KB 15 juli 2011 betreffende plaatsing van 
overheidsopdrachten in klassieke sectoren, BS 9 augustus 2011; KB 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, BS 
14 februari 2013. Het basiskader van de vorige regelgeving was de Wet 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, BS 22 
januari 1994. 
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werking op 1 juli 2013.1274 Tegen april 2016 moeten de nieuwe richtlijnen echter al worden 

omgezet. Indien België opnieuw zoveel tijd nodig heeft om tot implementatie over te gaan 

van deze nieuwe richtlijnen, moet volgens de rechtsleer gevreesd worden voor de negatieve 

gevolgen die dit kan mee brengen, voornamelijk voor kmo’s. De nieuwe richtlijn wil immers 

de positie van kmo’s versterken, door meer efficiëntie te bereiken en de administratieve 

lasten te verkleinen.1275 

  

                                                      
1274

  KB 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke 
uitvoeringsbesluiten ervan, BS 5 juni 2013.  

1275
 S. SCHOENMAEKERS, “De recente ontwikkelingen in het Europese aanbestedingsrecht: de Europese 

Commissie laat het gaspedaal niet meer los,” TBO 2013, 73. 
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§4. Is het gebruik van openbare aanbestedingen te combineren met het ontvangen van 

subsidies? 

449. De vraag is gerezen of een ontvanger van staatssteun uitgesloten moet worden van 

overheidsopdrachten. Is het immers te rechtvaardigen en eerlijk tegenover concurrenten dat 

zij meedingen terwijl zij tegelijkertijd worden gesubsidieerd?1276  

450. Een interessante zaak in dit verband met toepassing op de sociale economie sector, 

betrof de uitspraak van de Raad van State van 24 april 2008, gewezen in een procedure van 

uiterst dringende noodzakelijkheid.1277 

Het arrest handelt over een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij de sociale 

werkplaats vzw Merlijn Marketeer een opdracht kreeg toegewezen van de Nationale Bank 

voor de realisatie van telefonische enquêtes naar het consumentenvertrouwen. De 

geselecteerde offertes werden aan een prijsonderzoek onderworpen waaruit bleek dat de 

vzw de laagste regelmatige offerte had ingediend. De opdracht werd vervolgens aan de vzw 

toegewezen, die toevallig ook het contract had uitgevoerd tijdens de twee voorgaande 

looptijden.  

451. Concurrent nv Dimarso, die als tweede uit de prijsvergelijking kwam, diende een 

verzoekschrift in bij de Raad van State tot schorsing van de beslissing. De nv voerde aan dat 

de vzw staatssteun genoot die onder het verdragsverbod valt en dat het bijgevolg “niet 

redelijk en onzorgvuldig is te stellen dat er geen abnormale prijzen zijn vastgesteld.”  

De nv verwees hierbij naar de Conclusie van Advocaat-Generaal Léger bij het ARGE 

Gewässerschutzarrest, die had gesteld dat:1278  

                                                      
1276

  In het verleden maakte de Commissie zich geregeld zorgen over de participatie van staatssteunontvangers 
in openbare aanbestedingen: “In de zaak Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato verklaarde de Commissie 
dat een exclusieve overeenkomst met een overheidsbedrijf voor de levering van diensten of producten 
aan de staat voor de betrokken onderneming een economisch voordeel kan opleveren als de voor de 
geleverde producten of diensten betaalde vergoeding boven de normale marktprijs ligt. Het is mogelijk 
dat een dergelijke overeenkomst er eenvoudigweg toe bijdraagt dat de begunstigde onderneming kan 
blijven bestaan en de mogelijkheid biedt tot kruissubsidiëring van haar commerciële activiteiten. In dit 
geval was de begunstigde actief in de munterijsector, waarin van intracommunautair handelsverkeer geen 
sprake is. Aan de onderneming waren echter twee contracten gegund met derde landen, waarna het 
vermoeden was gerezen dat zij dankzij kruissubsidiëring haar Europese concurrenten had weten te 
verslaan.” Paragraaf 196, XXVIIIde Verslag over het mededingingsbeleid (1998), Europese Commissie, 
1999, 95,  
http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/1998/nl/001_146.pdf .  

1277
  RvS 24 april 2008, nr.187 752, http://www.raadvst-consetat.be (26 augustus 2008). 

http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/1998/nl/001_146.pdf
http://www.raadvst-consetat.be/
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 “Het niet kon worden uitgesloten dat richtlijn 92/50 de aanbestedende diensten in 

bepaalde bijzondere omstandigheden verplicht, of hun althans toestaat, rekening te 

houden met het feit dat subsidie en in het bijzonder niet met het Verdrag 

verenigbare steun wordt toegekend, om in voorkomend geval de inschrijvers die 

deze ontvangen, uit te sluiten.” 

De nv was ook van mening dat het behoorde tot de taak van de aanbestedende overheid 

om: 

“Na te gaan of een inschrijver zoals de tussenkomende partij als erkende sociale 

werkplaats geen staatssteun geniet die valt onder het verdragsverbod. Men had 

moeten nagaan welke steunmaatregelen ze kreeg en of ze wel aangemeld werden 

aan de Commissie dan wel vrijgesteld waren van aanmelding.” 

452. De Raad van State argumenteerde dat de tussenkomende partij werkt met minder 

rendabele werknemers waarvoor ze subsidies ontvangt teneinde deze werknemers in een 

beschermde werkomgeving arbeidskansen te bieden. Deze subsidies lijken echter te dienen 

om haar als sociale werkplaats de mogelijkheid te geven werk aan te trekken voor die 

werknemers. De subsidies mogen hierbij echter geen aanleiding geven tot marktverstoring, 

een element dat betrokken dient te worden bij het toezicht en de evaluatie van de 

subsidiëring.  

De Raad vervolgde door te stellen dat het toelaten van sociale werkplaatsen tot een 

overheidsopdracht niet reglementair was uitgesloten, wel integendeel, artikel 18bis,§2 van 

de Wet van 24 december 1993 gaf een aanbestedende overheid de mogelijkheid bepaalde 

                                                      
1278

  HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, 7 december 2000, Jur. 2000, I-11037. ARGE, een vereniging van 
ondernemingen en burgerlijk ingenieurs, deed een aanbieding in het kader van een door het 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft georganiseerde openbare aanbestedingsprocedure voor 
monsternemingen en analyses van water van een aantal Oostenrijkse meren en rivieren gedurende de 
waarnemingsperioden 1998/1999 en 1999/2000. Behalve door ARGE werden ook aanbiedingen gedaan 
door dienstverleners uit de openbare sector, namelijk de Österreichische Forschungszentrum Seiberdorf 
GmbH en de Österreichische Forschungs- und Prüfungszentrum Arsenal GmbH, beide een onderzoeks- en 
keuringscentrum.  In een arbitrageprocedure voor de Bundes-Vergabekontrollkommission betwistte ARGE 
de deelneming van deze vennootschappen aan de betrokken openbare procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, op grond dat zij als semi-openbare inschrijvers hoge overheidssubsidies ontvangen, 
zonder dat deze concreet voor een bepaald project bestemd zijn.    De Bundes-Vergabekontrollkommission 
was van mening dat artikel 16 van het Bundesvergabegesetz (wet inzake de overheidsopdrachten), 
volgens hetwelk de naleving van de beginselen van vrije en eerlijke mededinging en de gelijke behandeling 
van alle inschrijvers moeten worden verzekerd, geen beletsel vormde dat zij tezamen met particuliere 
inschrijvers deelnamen. Tegen deze beslissing stelde ARGE beroep in bij het Bundesvergabeamt. 
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opdrachten voor te behouden voor beschutte werkplaatsen of sociale inschakelings-

ondernemingen.1279 

De Raad vond het echter niet de taak van een aanbestedende overheid om na te gaan of de 

steun die een erkende sociale werkplaats geniet, onder het genoemde verbod van het 

Verdrag viel.  De aanbestedende overheid moest daarentegen: 

 “De erkenning van de tussenkomende partij respecteren aangezien aan 

overheidsbeslissingen een vermoeden van rechtmatigheid kleeft en de verwerende 

partij heeft bijgevolg mogen aannemen dat een erkende sociale werkplaats geen 

marktverstorende prijzen opgeeft. Nergens blijkt de onverenigbaarheid met het 

Verdrag.”1280  

Impliciet besliste de Raad van State echter dat die bevoegdheid wel toekomt aan het Vlaams 

Gewest:  

“Aldus zou die overheid zich in de plaats dienen te stellen van een andere overheid, 

te dezen het Vlaams Gewest, om de naleving van de betrokken regelgeving inzake de 

erkenning als sociale werkplaats te onderzoeken.”  

453. In zijn Conclusie bij het ARGE-arrest stelt de Advocaat-Generaal dat ingeval van 

rechtmatige steun niets zich ertegen verzet dat de rechtmatig gesteunde economische 

instellingen ten volle actief zijn op de markt. Daar de markt zich niet beperkt tot niet-

gereglementeerde contractuele betrekkingen, maar ook overheidsopdrachten omvat, is er 

geen reden om deze marktdeelnemers uit te sluiten van procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten. Hij sloot zich aan bij de mening van de Commissie en stelde dat een: 

“Aangemelde en met de gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaarde 

steunmaatregel geen invloed mag hebben op de beslissing van de aanbestedende 

                                                      
1279

  Zie in dit verband ook artikel 22 van de overheidsopdrachtenwet voor werken, leveringen en diensten van 
15 juni 2006, BS 15 februari 2007. 

1280
  Overweging 9 RvS 24 april 2008, nr.187 752, http://www.raadvst-consetat.be (26 augustus 2008). Hiermee 

gaat de Raad echter in tegen de loyauteitsplicht. Het beginsel van “loyale samenwerking” is vastgesteld in 
artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) in het kader van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie (EU) en de lidstaten. Daarin wordt in hoofdzaak verklaard dat de lidstaten alle maatregelen 
moeten nemen die nodig zijn om de naleving te waarborgen van de verplichtingen die voortvloeien uit het 
Verdrag en zich moeten onthouden van alle maatregelen die de goede werking van de Europese Unie 
kunnen schaden. Zie ook het Costanzo arrest, HvJ 103/88, 22 juni 1989, Jur. 1989, 1839. 

http://www.raadvst-consetat.be/
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dienst inzake de toelating van een inschrijver en inzake de toetsing van de ingediende 

offerte.”1281  

454. Het Hof bevestigde dat een aanbestedende dienst geen partij mag uitsluiten op grond 

van het feit dat deze subsidie heeft ontvangen van welke aard dan ook, ook al kan deze 

partij daardoor een scherpere aanbieding doen dan een concurrent die geen subsidie heeft 

ontvangen.1282 

455. Dit werd recentelijk nogmaals bevestigd in het arrest C-568/131283.  De Regione 

Lombardia had een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor een gunning, op basis van 

het criterium van de economisch voordeligste offerte, van een opdracht voor het gedurende 

drie jaar verlenen van een dienst bestaande uit het verwerken van gegevens voor de externe 

beoordeling van de kwaliteit van geneesmiddelen. Een openbaar ziekenhuis (de Azienda), 

die in Toscane is gevestigd en daar haar activiteiten uitoefent, nam deel aan die 

aanbesteding en werd als eerste gerangschikt, vooral gelet op de prijs waartegen zij haar 

diensten aanbood, die 59% lager was dan die van de inschrijver die als tweede werd 

gerangschikt, Data Medical Service. Data Medical Service is bij het Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia (de bestuursrechtbank van de regio Lombardije) opgekomen 

tegen het besluit waarbij de opdracht werd gegund, waarbij zij aanvoerde dat de gekozen 

inschrijver had moeten worden uitgesloten omdat volgens de toepasselijke wetgeving een 

openbare instelling niet mag deelnemen aan een aanbesteding, en in elk geval omdat haar 

prijsaanbieding abnormaal laag was, gelet op de omvang van het prijsverschil. 

Het Hof besliste echter dat de bepalingen van richtlijn 92/50, en in het bijzonder de 

algemene beginselen van vrije mededinging, non-discriminatie en evenredigheid waarop 

deze richtlijn berust, niet in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling die een 

openbaar ziekenhuis, dat deelneemt aan een aanbesteding, toestaat een aanbieding in te 

dienen waar geen enkele concurrent tegen op kan bieden als gevolg van de 

overheidsfinanciering die het ontvangt.  

                                                      
1281

   Punt 104-105 Concl. Adv.Gen. LEGER 15 juni 2000 bij HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, Jur. 2000, I-
11039. 

1282
   Overweging 38 HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, 7 december 2000, Jur. 2000, I-11037. 

1283
  HvJ C-568/13, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze tegen Data Medical Service srl, 18 

december 2014, ECLI:EU:C:2014:2466. 
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Wanneer de aanbestedende dienst op grond van artikel 37 van die richtlijn onderzoekt of 

een aanbieding abnormaal laag is, kan hij evenwel, met het oog op de mogelijkheid om de 

aanbieding af te wijzen, rekening houden met het feit dat een dergelijke instelling 

overheidsfinanciering heeft ontvangen: 

“Er zij nog op gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 37, leden 1 en 3, van 

richtlijn 92/50 blijkt dat een abnormaal lage aanbieding niet alleen kan worden 

afgewezen wanneer het feit dat in de aanbieding een lage prijs wordt voorgesteld, 

wordt verklaard door de ontvangst van staatssteun die onrechtmatig of 

onverenigbaar met de interne markt is. Dit is immers meer algemeen mogelijk. 

Enerzijds volgt uit de bewoordingen van die bepaling dat de aanbestedende dienst bij 

het onderzoek of een aanbieding abnormaal laag is, verplicht is om gegadigde te 

verzoeken de nodige motiveringen te verstrekken teneinde te bewijzen dat zijn 

inschrijving serieus is1284. 

Het bestaan van een daadwerkelijk contradictoir debat tussen de aanbestedende 

dienst en de gegadigde, op een nuttig tijdstip in de procedure van het onderzoek van 

de inschrijvingen, opdat laatstgenoemde kan bewijzen dat zijn inschrijving serieus is, 

vormt bijgevolg een vereiste van richtlijn 92/50 om willekeurig optreden van de 

aanbestedende dienst te voorkomen en een gezonde mededinging tussen de 

ondernemingen te garanderen1285. 

Anderzijds moet worden opgemerkt dat artikel 37 van richtlijn 92/50 het begrip 

“abnormaal lage aanbieding” niet definieert. Het staat dus aan de lidstaten en met 

name aan de aanbestedende diensten om de berekeningwijze te bepalen van een 

drempel die resulteert in een “abnormaal lage aanbieding” als bedoeld in dat 

artikel1286. 

Daarbij zij aangetekend dat de Uniewetgever in die bepaling heeft gepreciseerd dat 

“in verhouding tot de te verrichten dienst” moet worden beoordeeld of een 

aanbieding abnormaal laag is. Teneinde een gezonde mededinging te waarborgen 

                                                      
1284

  Zie in die zin arrest SAG ELV Slovensko e.a., HvJ C-599/10, 29 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:191, punt 28. 
1285

  Zie in die zin arrest SAG ELV Slovensko e.a., HvJ C-599/10, 29 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:191, punt 29. 
1286

  Zie in die zin arrest Lombardini en Mantovani, HvJ C-285/99 en C-286/99, 27 november 2001, Jur. 2001, 
640, punt 67. 
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kan de aanbestedende dienst in het kader van zijn onderzoek of een aanbieding 

abnormaal laag is, dus niet alleen rekening houden met de in artikel 37, lid 2, van 

richtlijn 92/50 bedoelde omstandigheden, maar ook met alle elementen die relevant 

zijn voor de betrokken dienst.”1287 

456. Wat doet men echter met een ontvanger van onrechtmatige staatssteun?  

457. De Commissie was in de ARGE zaak van mening dat het gemeenschapsrecht zich er 

niet tegen verzette dat een aanbestedende dienst, in overeenstemming met zijn nationale 

wetgeving, tijdens de selectieprocedure bij de beoordeling van de financiële draagkracht van 

een inschrijver rekening houdt met de omstandigheid dat deze inschrijver onregelmatige 

steun heeft ontvangen die kan worden teruggevorderd.  

Net als de Franse regering beriep de Commissie zich op de omstandigheid dat op grond van 

de rechtspraak van het Hof staatssteun die onverenigbaar is met de toenmalige 

gemeenschappelijke markt of die niet bij de Commissie is aangemeld, mogelijk wordt 

teruggevorderd. Zij betoogde dat een aanbestedende dienst niet verweten kan worden dat 

hij zich beschermt tegen het risico van het sluiten van een overeenkomst met een 

marktdeelnemer die steun ontvangt waarvan de rechtmatigheid twijfelachtig is, door deze 

na een onderzoek van zijn financiële en economische draagkracht uit te sluiten. 1288 

458. De Advocaat-Generaal wees er op dat het in het onderhavige geval niet ging om de 

verwijzende rechter erover te informeren dat een aanbestedende dienst het recht heeft een 

inschrijver uit te sluiten of zijn aanbieding af te wijzen op grond van onrechtmatigheid van 

de steun, maar wel om de vraag of de aanbestedende dienst verplicht is aldus te handelen 

wanneer de steun onrechtmatig is. De Advocaat-Generaal beantwoordde deze vraag door te 

stellen dat: 

“Volgens de huidige stand van het gemeenschapsrecht heeft een aanbestedende 

dienst, op het punt van de deelneming van een gesubsidieerde instelling, het recht 

geen consequenties te trekken uit het feit dat sprake is van niet-aangemelde of 

onrechtmatige steun. Dit zou overigens niet anders zijn, wanneer de eerste versie 

                                                      
1287

  Zie in die zin arrest SAG ELV Slovensko e.a., HvJ C-599/10, 29 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:191, punten 29 
en 30. Overwegingen 46-50 HvJ C-568/13, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze tegen Data 
Medical Service srl, 18 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2466. 

1288
  Punt 123 Conclusie Adv.Gen. LEGER, 15 juni 2000 bij HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, Jur. 2000, I-

11039. 
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van artikel 37 niet was gewijzigd. Volgens die versie had de aanbestedende dienst 

namelijk alleen de mogelijkheid een abnormaal lage aanbieding af te wijzen in geval 

van onrechtmatige of niet-aangemelde steun.” 1289 

459. Het Hof concludeerde dat hoewel het beginsel van gelijke behandeling van de 

inschrijvers als zodanig geen beletsel vormde voor de deelneming van openbare lichamen 

aan een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten, toch niet kon worden 

uitgesloten dat richtlijn 92/50 de aanbestedende diensten in bepaalde bijzondere 

omstandigheden verplicht, of hun althans toestaat, rekening te houden met het feit dat de 

subsidie en in het bijzonder niet met het Verdrag verenigbare steun wordt toegekend, om in 

voorkomend geval de inschrijvers die deze ontvangen, uit te sluiten. 

In dit verband had de Commissie volgens het Hof ook terecht gesteld, dat een inschrijver in 

de loop van de selectieprocedure kan worden uitgesloten, wanneer de aanbestedende 

dienst van oordeel is dat hij staatssteun heeft ontvangen die niet in overeenstemming is met 

het Verdrag, en dat de verplichting de onwettige steun terug te betalen een risico voor zijn 

financiële gezondheid zou kunnen zijn, zodat deze inschrijver kan worden geacht niet de 

vereiste financiële of economische waarborgen te bieden.1290 

Het is volgens het Hof van Justitie dus toegestaan een inschrijver uit te sluiten op grond van 

het niet voldoen aan de vereiste financiële of economische voorwaarden wanneer die 

inschrijver staatssteun heeft ontvangen die niet in overeenstemming is met het VWEU en 

wanneer terugbetaling van de steun een risico voor de financiële gezondheid van die 

inschrijver zou kunnen betekenen. 

§5. PPS en staatssteun?  

460. Wanneer men PPS tot stand brengt door middel van het sluiten van één of meer 

overeenkomsten tussen de overheid en de privé partner(s), dient rekening gehouden te 

worden met de Europese mededingingsregels.  

461. Ten eerste is er het verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten (artikel 101 

VWEU) en ten tweede het verbod van misbruik van machtspositie (artikel 102 VWEU). Bij dit 

                                                      
1289

  Punt 125-128 Conclusie Adv.Gen. LEGER, 15 juni 2000 bij HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, Jur. 2000, I-
11039. 

1290
   Overweging 29-30  HvJ C-94/99, ARGE Gewässerschutz, 7 december 2000, Jur. 2000, I-11037. 
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laatste kan de toekenning van een uitsluitend recht (in de zin van artikel 106, lid 1 VWEU) 

wel gerechtvaardigd worden wanneer zij noodzakelijk is om de privé partner toe te laten een 

dienst van algemeen economisch belang te vervullen waarmee hij in het kader van de PPS 

werd belast.1291 In het kader van PPS kan de overheid ten derde niet alleen financiële 

middelen ter beschikking stellen ter financiering van het project, maar ook bepaalde 

diensten verlenen ter ondersteuning van het project of bepaalde overheidsactiva ter 

beschikking stellen (gronden, gebouwen en andere infrastructuur). Dit alles moet men 

steeds toetsen aan artikel 107, lid 1 VWEU.1292 Indien de steun bepaalde ondernemingen of 

producties begunstigt en de mededinging en het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig 

kan beïnvloeden, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Een voordeel voor de private 

partner wordt gecreëerd wanneer geen enkele marktspeler zou accepteren om te 

participeren onder dezelfde voorwaarden als de publieke partner.1293 

462. De Commissie heeft duidelijk gemaakt dat er van begunstiging geen sprake is indien de 

partner gekozen werd via een open en niet-discriminerende selectieprocedure, ofwel via een 

openbare aanbesteding, ofwel via een andere procedure die het gelijkheidsbeginsel, de 

algemene beginselen van transparantie en niet-discriminatie in acht neemt.1294 Het is 

bijgevolg belangrijk dat de overheid er voor zorgt dat de voorwaarden gegeven aan de 

private partij haar niet in die mate bevoordelen dat er sprake is van staatssteun.1295  

                                                      
1291

  Y. VAN GERVEN, “Implicaties van het Europees (en Belgisch) mededingingsrecht,” in D. D HOOGHE en F. 
VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2001, 91-94. De uitzondering geldt 
voor zover de toepassing van de verdragsregels de vervulling van de hun toevertrouwde bijzondere taak 
zou verhinderen (zie hoger). K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 
2011, 252-253. 

1292
  Y. VAN GERVEN, “Implicaties van het Europees (en Belgisch) mededingingsrecht,” in D. D HOOGHE en F. 

VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2001, 96. Zie hiervoor ook supra, 
randnummer 238 e.v. 

1293
  P. NICOLAIDES en S. SCHOENMAEKERS, “Public procurement, public private partnerships and state aid 

rules: A symbiotic relationship,” EPPPL 2014, 1, 58.  
1294

  De organisatie van een dergelijke selectieprocedure zorgt ervoor dat alle concurrenten van de uiteindelijk 
gekozen privé partner dezelfde mogelijkheden hebben gekregen om eventuele voordelen voor de 
beheerder van de infrastructuur ten gevolge van de PPS te verwerven. Y. VAN GERVEN, “Implicaties van 
het Europees (en Belgisch) mededingingsrecht,” in D. D HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private 
samenwerking, Brugge, die Keure, 2001, 98. 

1295
  Beperkingen van de mededinging of van vrij verkeer van diensten of van vestiging moeten altijd 

gerechtvaardigd worden door een wettelijk doel in het algemeen belang en enkel indien dit niet bereikt 
kan worden door minder beperkende maatregelen. De rechtvaardiging voor beperkingen van de 
mededinging in het kader van PPS zijn bijgevolg eigenlijk dezelfde als rechtvaardigingen voor andere 
beperkingen van de mededinging. J. TEMPLE LANG, “Privatisation of social welfare: European union 
competition law rules,” in E. SPAVENTA en M. DOUGAN, Social welfare & EU law, Oxford & Portland, 
Oregon, Hart, 2005, 75-76. 
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463. Wanneer PPS gerealiseerd wordt door de oprichting van een gemeenschappelijke 

rechtspersoon, dient ook onderzocht te worden of dit in overeenstemming is met de 

Europese mededingingsregels.  

Indien er sprake is van een “gemeenschappelijke onderneming” (joint venture), moet men 

letten op het regime van concentratiecontrole.1296 Indien er geen volwaardige 

gemeenschappelijke onderneming is, is er geen concentratie maar wel een 

samenwerkingsverband, waarop artikel 101 VWEU eventueel toepasselijk kan zijn. Zoals 

hoger besproken verbiedt deze bepaling dat tussen ondernemingen overeenkomsten 

worden gesloten die de mededinging beperken.1297 Het spreekt voor zich dat de regels 

betreffende staatssteun hier ook gelden, omdat de overheid hoogstwaarschijnlijk (onder 

andere) overheidsmiddelen ter beschikking stelt aan de gemeenschappelijke 

rechtspersoon.1298 Indien de samenwerking een “joint venture” inhoudt waarbij de private 

partner winst maakt en de publieke partner verlies, is er alvast sprake van staatssteun.1299 

§6. Tussenbesluit 

464. Staatssteunregels en regels betreffende overheidsopdrachten zijn ontwikkeld voor 

hetzelfde doel, namelijk om inmenging op de markt en op de mededinging door publieke 

overheden te verhinderen. De overheidsopdrachtenregelgeving wil voorkomen dat indirecte 

subsidies en andere vormen van staatssteun toegekend worden door het discretionair 

toekennen van openbare contracten. Alle spelers moeten immers gelijke toegang krijgen. De 

twee sets van regels zijn verbonden met elkaar maar kunnen niet tegelijkertijd worden 

toegepast (cfr. supra). Het (bestaan van het) toekennen van een overheidsopdracht 

neutraliseert (immers) de staatssteunregelgeving aangezien in principe publieke financiering 

van een DAEB, geregeld door een overheidsopdracht, de marktprijs reflecteert. 

                                                      
1296

  Volwaardige gemeenschappelijke ondernemingen moeten immers vooraf bij de Commissie worden 
aangemeld wanneer bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Zie Verordening nr. 139/2004 van 
de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, Pb.L. 29 
januari 2004, afl. 24, 1. 

1297
 Zie voor de beoordeling van joint ventures ex artikel 101 VWEU, A.M. VAN  DEN BOSSCHE, 

Gemeenschappelijke ondernemingen (joint ventures). De EG-beoordelingsregels beoordeeld, Antwerpen, 
Kluwer, 1994, 645 p., (Deel II, 217-424). 

1298
  D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2001, 118-122. 

1299
  J. TEMPLE LANG, “Privatisation of social welfare: European union competition law rules,” in E. SPAVENTA 

en M. DOUGAN, Social welfare & EU law, Oxford & Portland, Oregon, Hart, 2005, 75. 
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Het gebruik van overheidsopdrachten in combinatie met het ontvangen van subsidies is in 

ieder geval mogelijk. Een aangemelde en met de interne markt verenigbaar verklaarde 

steunmaatregel mag immers geen invloed hebben op de beslissing van een aanbestedende 

dienst inzake de toelating van een inschrijver en inzake de toetsing van de ingediende 

offerte.  

465. Op het vlak van overheidsopdrachten heeft de EU met de nieuwe richtlijn positief werk 

geleverd om de knelpunten waarmee maatschappelijke ondernemingen te maken mee 

hadden (voornamelijk m.b.t. de toegang tot opdrachten, een opdracht niet binnenhalen 

wegens niet de goedkoopste te zijn, etc.) te helpen op te lossen. Ook is er een uitbreiding 

merkbaar betreffende het instrument van de voorbehouden opdracht, waarbij de drempel 

van 50% naar 30% verlaagd is en de doelgroep werd uitgebreid. 

Zo is het duidelijk dat het budgettair oogpunt niet de enige zorg hoeft te zijn. Sociale 

voorwaarden kunnen nu immers nog meer in rekening worden gebracht waardoor het 

productieproces (bijvoorbeeld de tewerkstelling van gehandicapte of kwetsbare 

werknemers, met enig productiviteitsverlies tot gevolg) een determinerende factor kan zijn 

bij de keuze van een aannemer en een opdracht nog steeds gereserveerd kan worden voor 

maatwerkbedrijven.  

Verder geldt er nu een vereenvoudigd regime voor sociale diensten (met een apart 

hoofdstuk in de richtlijn), met een significante stijging van de drempelvoorwaarde tot 

750.000 euro, beperkte regels die gevolgd moeten worden en die eigenlijk neerkomen op 

voldoende transparantie. Tot slot is het mogelijk om te focussen op de kwaliteit van sociale 

diensten bij gunning en wordt er niet meer enkel gekeken naar de “laagste prijs”- 

voorwaarde. Voor kleinere ondernemingen is er ook de interessante optie dat grote 

opdrachten opgesplitst kunnen worden in kleinere subcontracten, alsook concrete regels 

betreffende onderaanneming en de beperking van de omzet vereiste.  

Eens de richtlijn omgezet is in Belgisch recht, waarbij gehoopt wordt dat al deze 

maatschappelijke opties ook daadwerkelijk omgezet worden in Belgisch recht, zal het 

vervolgens aan de (lokale) overheid zijn om deze tools in de praktijk zo goed mogelijk en 

concreet toe te passen, om zo voldoende kansen te creëren voor maatschappelijke 

ondernemingen. Dit kan door gebruik te maken van voorbehouden opdrachten, sociale en 

milieucriteria in rekening te brengen bij de evaluering van een bod en bij gunning diensten 

toe te kennen op basis van de beste kwaliteit (essentieel bij sociale diensten) in plaats van 
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de laagste kost. De grootste uitdaging zal echter zijn om al deze sociale opties door 

overheden als opportuniteiten te laten zien en ervoor te zorgen dat zij hier ook in de praktijk 

gebruik van maken door de nodige kennis te verwerven. 

Uitleidende beschouwingen 

I. Onderzoeksfocus en -afbakening 

I.A. De definiëring van de maatschappelijke onderneming 

466. Dit onderzoek bestudeerde de impact van het EU-recht op de maatschappelijke 

onderneming. Maatschappelijke ondernemingen vindt men in Vlaanderen onder andere 

binnen de sociale (inschakelings)economie, namelijk organisaties die specifiek kwetsbare 

groepen willen tewerkstellen, met als doelstelling deze personen de nodige competenties bij 

te brengen en als streefdoel hen te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. In 

Vlaanderen gaat het specifiek om de maatwerkbedrijven (de vroegere sociale en beschutte 

werkplaatsen) en -afdelingen (de vroegere invoegbedrijven) en de lokale diensteneconomie 

(de vroegere buurt- en nabijheidsdiensten).  

Deze inschakelingsorganisaties staan onder sterke invloed van de overheid wegens hun taak 

van algemeen en maatschappelijk belang, maar staan tegelijkertijd op een markt en zijn 

bijgevolg economische spelers. De focus van deze ondernemingen is enerzijds werkintegratie 

van kwetsbare doelgroepen door de uitoefening van economische activiteiten, maar vaak 

ook (tegelijkertijd) maatschappelijke dienstverlening. Ook is het duidelijk, afhankelijk van het 

type verzorgingsstaat en het type arbeidsmarkt- en activeringsbeleid, dat deze 

ondernemingen verschillende rollen vervullen per lidstaat, waardoor de omvang van de 

sector, maar ook de relatie met de markt als met de overheid, sterk kan verschillen.  

467. Wij definieerden de maatschappelijke onderneming in dit onderzoek aan de hand van 

de volgende kenmerken: 

- De onderneming is vormgegeven als een privaatrechtelijk rechtspersoon.  

- Deze onderneming streeft een maatschappelijke doelstelling na.  

- Om haar maatschappelijke doelstelling voldoende te kunnen beschermen, moeten 

bepaalde governance aspecten worden ingebouwd. Zo wordt  de gerealiseerde winst 

ofwel niet ofwel beperkt uitgekeerd (aan aandeelhouders in het geval het om een 

vennootschap gaat) en wordt zij in hoofdzaak aangewend voor het realiseren van de 
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maatschappelijke doelstelling. Gezien de aard van haar doelstelling en de nastreving 

van een maatschappelijk rendement, moedigt deze onderneming verder een 

democratische besluitvorming en participatie van belanghebbenden aan.  

Concreet balanceren deze ondernemingen bijgevolg de combinatie van het nastreven van 

een maatschappelijke doelstelling (en willen ze dus voldoen aan een bepaalde 

maatschappelijke nood of problematiek) met het uitoefenen van een economische activiteit 

(produceren van goederen en diensten). Ze kunnen echter wel concurreren met 

‘conventionele’ ondernemingen voor eenzelfde markt, aangezien de economische 

activiteiten eigenlijk dezelfde zijn en zij economische spelers zijn op die markt. De 

productiewijze verschilt echter wel, omdat ze met kwetsbare werknemers werken. Om de 

maatschappelijke missie te kunnen beschermen, worden bepaalde governance aspecten 

ingebouwd. Zo is de winstuitkering (volledig) beperkt, wat ook de nodige geloofwaardigheid 

geeft aan de maatschappij dat deze missie daadwerkelijk zal worden nagestreefd. 

Maatschappelijke ondernemingen kunnen dus zeker winst genereren, maar dit is bedoeld als 

instrument om de maatschappelijke missie te kunnen bereiken en bijgevolg niet hun 

primaire doelstelling. Reserves worden vervolgens terug geïnvesteerd in de onderneming 

(de zogenaamde “asset lock”). Tot slot wordt er ook gestreefd naar een democratische 

besluitvorming binnen de onderneming (het stemrecht is “één man, één stem” op de 

algemene vergadering) en participatie van stakeholders (werknemers, leveranciers, 

consumenten,…) wordt aangemoedigd. 

468. De door ons gehanteerde definitie in dit onderzoek is alvast in lijn met de zeer 

pragmatische omschrijving van de Europese Commissie (het gaat immers niet om een 

juridische definitie), die in haar Social Business Initiative1300, een ‘social business’ als een 

organisatie binnen de sociale economie ziet waarbij de voornaamste doelstelling een 

maatschappelijk impact is. Goederen en diensten worden vervolgens geproduceerd voor de 

markt en de winsten worden aangewend om voornamelijk sociale doelstellingen te bereiken 

(herinvestering in de onderneming). Tot slot is er een grote stakeholder betrokkenheid, 

waarbij werknemers, consumenten en anderen worden betrokken.  

Deze EU definitie is met andere woorden ruim genoeg om ervoor te zorgen dat alle lidstaten 

hun eigen concept van maatschappelijke onderneming hierin kunnen positioneren. De vrees 

                                                      
1300

  Mededeling Commissie, Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving 
voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie, 25 oktober 2011, 
COM(2011)682definitief. 
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bestaat echter dat de kenmerken betreffende “herinvestering van de winsten” en 

“stakeholderbetrokkenheid” van de voorgrond zullen verdwijnen, waardoor de focus te zeer 

verbreed zou worden naar een louter “MVO verhaal” en waardoor de maatschappelijke 

missie van de onderneming uiteindelijk in het gedrang zou komen. Het maatschappelijk 

rendement bij een maatschappelijke onderneming gaat echter veel verder dan binnen een 

MVO context. Bondig gezegd is er vergeleken met een reguliere onderneming een wezenlijk 

verschil in de doelstelling van de activiteiten, waarbij het gaat om het produceren van 

goederen en diensten voor de maatschappij of voor de leden (in het algemeen belang) (en 

waarbij de voornaamste zorg dus niet is om zoveel mogelijk winst na te streven om daarna 

uit te keren aan de aandeelhouders) of in de productiewijze (cfr. werken met kwetsbare 

werknemers). De nadruk ligt bijgevolg op de ‘maatschappelijke impact’ van economische 

activiteiten.  

Evoluties in Vlaanderen (cfr. het Maatwerkdecreet1301), maar ook in bepaalde buurlanden 

zoals Nederland (cfr. de Participatiewet1302), suggereren wel dat op termijn deze tweedeling 

tussen ‘reguliere onderneming’ en ‘maatschappelijke onderneming’ (gedeeltelijk) 

weggewerkt zou kunnen worden, door toenemende samenwerking (zie nu de optie in het 

maatwerkdecreet dat ‘enclavewerking’ voor alle maatwerkbedrijven mogelijk is) en het feit 

dat steeds meer reguliere ondernemingen nu ook kansengroepen zullen kunnen 

tewerkstellen en hier ook subsidiëring voor kunnen krijgen (door een maatwerkafdeling op 

te richten of door zelf een maatwerkbedrijf te worden). Toch is het ook zeer duidelijk dat er 

altijd een groep werknemers zal blijven bestaan die niet binnen om het even welke 

onderneming tewerkgesteld kunnen worden en bijgevolg in een parallel, beschermd circuit 

zullen moeten werken omdat zij door hun arbeidsbeperking een bepaald arbeidsniveau niet 

kunnen halen.1303  

I.B. Het belang van de maatschappelijke onderneming in een veranderende verzorgingsstaat 

469. Het belang van maatschappelijke ondernemingen vanuit EU-perspectief wordt de 

laatste jaren steeds duidelijker in de context van de huidige economische en financiële crisis 

                                                      
1301

  Decr.Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013.  
1302

   Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet 
hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271). 

1303
  Zie SST, Sociale tewerkstelling in synergie met de reguliere economie, Gent, 2015, 4-5. 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
406 

en het nastreven van de EU 2020 – doelstellingen1304. De realisatie van duurzame groei door 

sociale innovatie, bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid en de 

bevordering van actieve inclusie, onder andere door arbeidsparticipatie van kwetsbare 

groepen, staan hierbij centraal. Zoals de strategie vermeldt, moet in dit kader van “inclusieve 

groei”, kansen geboden worden in een samenleving die niemand uitsluit. "Promotie van 

integratie en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt" was dan ook de tweede prioriteit in het 

werkprogramma 2015 van de Commissie Juncker.1305 Dit pakket omvat nieuwe wetgevende 

en niet-wetgevende voorstellen die lidstaten ondersteunen met het doel meer mensen, 

vooral jongeren en langdurige werklozen, via een betere opleiding naar een baan te loodsen. 

Het recente actieplan van Commissaris Thyssen met richtsnoeren om langdurig werklozen 

opnieuw en beter aan het werk te helpen1306, is hier een concrete uitwerking van. 

Met een toenemende vergrijzing, een hoge werkloosheid en de actuele 

vluchtelingenproblematiek binnen de EU, staat niet alleen de arbeidsmarkt maar ook het 

sociaal model van veel lidstaten onder spanning en wordt er verwachtend gekeken naar de 

‘sociale economie’ en de ‘maatschappelijke onderneming’ om innovatieve oplossingen aan 

te reiken voor hoger genoemde maatschappelijke uitdagingen. Maatschappelijke 

ondernemingen halen echter ook telkens aan dat het niet de bedoeling is dat zij als 

vervanging worden aanzien voor de welvaartstaat of openbare dienstverlening. Sommige 

lidstaten erkennen het bestaan van deze ondernemingen al geruime tijd en faciliteren dan 

ook hun werking, zoals in België het geval is. Andere lidstaten komen nu pas met 

beleidsvoorstellen of zelfs met wetgevende initiatieven om de werking van de 

maatschappelijke onderneming te kunnen ondersteunen zodat zij hun maatschappelijke 

meerwaarde of rendement kunnen realiseren voor de samenleving.  

470. Deze ondernemingen hebben hun potentie ondertussen reeds bewezen bij het creëren 

van tewerkstelling voor personen die het verst van de arbeidsmarkt staan: personen met 

een handicap, jongeren, ouderen, langdurig werklozen, met andere woorden, “kwetsbare” 

werknemers. Tevens zijn zij ook een hefboom om de sociale cohesie in de EU te versterken, 

een component waarvan het bestaan hiervan binnen de EU de laatste maanden sterk in 

                                                      
1304

 Zie voor een overzicht Europese Commissie, DG Employment, A map of social enterprises and their 
ecosystems in Europe, Brussel, 2014, 20 p. 

1305
  http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm . 

1306
 Europese Commissie, DG Employment, social affairs and inclusion, Europe takes action plan to help 12 

million long term unemployed get back to work, 17 September 2015, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&newsId=2319&langId=en . 

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&newsId=2319&langId=en
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vraag werd gesteld. Maatschappelijke ondernemingen gaan de uitdaging aan om banen te 

creëren voor diegenen die moeilijk inzetbaar zijn en die anders niet ten volle aan de 

maatschappij zouden kunnen participeren, met als onmiskenbare rampzalige gevolgen een 

onvolwaardig inkomen, gebrek aan zelfwaardering, maatschappelijke uitsluiting en 

uiteindelijk terechtkomen in armoede.  

I.C. De moeilijke balans tussen het maatschappelijke en het economische aspect 

471. Maatschappelijke ondernemingen hebben de moeilijke taak om het maatschappelijk 

en het economisch aspect voortdurend in evenwicht te houden. Het algemeen belang 

nastreven voor de maatschappij of voor een bepaalde groep van personen staat hierbij wel 

centraal, maar de werking en functionering van de onderneming moet uiteraard 

gegarandeerd worden door een economische activiteit te ontplooien, waarbij 

bedrijfseconomische principes in ere worden gehouden.  Het zoeken naar een evenwicht 

tussen het sociaal en economisch aspect, noodzakelijk voor het degelijk functioneren van 

ondernemingen binnen de sociale economie, bezorgt de EU zelf ook de nodige kopzorgen. 

De rechtsleer worstelt dan ook met de discussie of deze balans al dan niet effectief tot uiting 

komt en al dan niet gerespecteerd wordt in het VWEU en in de Europese regelgeving.  

Het kan nietbetwist worden dat de EU de voorbije jaren wel degelijk belangrijke stappen 

heeft gezet qua erkenning van de gelijkheid van deze twee onafscheidelijke componenten, 

waarbij het besef effectief gegroeid is dat het één niet mogelijk is zonder het ander (onder 

meer dankzij de economische crisis en de uitwassen hiervan). Deze evolutie begon reeds 

door de Verdragen van Maastricht en Amsterdam, waarbij de nadruk gelegd werd op het 

“oplossen van werkloosheid” en het “verbeteren van sociale bescherming”, die vervolgens 

ook volwaardige EU doelstellingen werden naast de economische.  

Maar ook het Verdrag van Lissabon heeft veelbelovende stappen gezet. Zo blijkt duidelijk uit 

artikel 3,3 VEU dat, in het kader van het tot stand brengen van de interne markt, de EU in 

het kader van duurzame ontwikkeling1307 een “sociale markteconomie” is en moet zijn, wat 

dan ook betekent een groot concurrentievermogen tot stand brengen dat gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming 

                                                      
1307

 Zie hieromtrent het recente pakket van de Commissie Juncker betreffende de circulaire economie, ter 
bevordering van het concurrentievermogen, werkgelegenheid en duurzame groei, Communication 
Commission, Closing the loop: An EU action plan for the circular economy, 2 december 2015, COM(2015) 
614 final.  
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en kwaliteit van het milieu. Volledige werkgelegenheid, sociale vooruitgang, sociale inclusie, 

sociale bescherming, solidariteit en sociale cohesie worden dan ook als prioriteiten in het EU 

verdrag vermeld. Ook de “sociale clausule” in de verschijningsvorm van artikel 9 VWEU heeft 

hoog potentieel om een equilibrium effectief te kunnen realiseren tussen het economische 

en het sociale. Hoewel dit artikel geen nieuwe juridische bevoegdheid verleent, wordt de 

hoop gekoesterd dat de EU hier in de toekomst wel actief gebruik van zal maken en dat bij 

het uitoefenen van bevoegdheden, zij effectief rekening zal houden met “de eisen in 

verband met een hoog niveau van werkgelegenheid, waarborging van een adequate sociale 

bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting en een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van volksgezondheid,” en dat dit potentieel geen welbedoelde, maar dode 

letter blijft.  

De bottom line blijft natuurlijk dat de EU slechts beperkte sociale bevoegdheden heeft (in 

tegenstelling bijvoorbeeld tot milieu, waar dit wel het geval is), zij op dit vlak zeer afhankelijk 

blijft van de wil van de lidstaten en dat zij dan ook beperkt blijft om op het sociaal terrein te 

kunnen manoeuvreren. Het Hof van Justitie zal bijgevolg een belangrijke rol blijven spelen en 

de evenwichtsoefening die het met het proportionaliteitsbeginsel de voorbije jaren heeft 

trachten te maken, waarbij de maatregel minstens gepast en noodzakelijk moet zijn en er 

rekening wordt gehouden met de specifieke context, zal niet in belang afnemen. Men zou 

kunnen opperen dat dit voor rechtsonzekerheid zorgt, maar in het kader van maatwerk lijkt 

het ons vanzelfsprekend dat er steeds in concreto moet beoordeeld worden, telkens 

rekening houdend met zowel het economisch als met het sociaal aspect. De lidstaten 

kunnen uiteraard de keuze maken om de EU meer sociale bevoegdheden te verlenen, maar 

dit lijkt door de grote politieke diversiteit binnen de EU een niet vanzelfsprekende (zelfs 

onmogelijke?) optie te zijn. Uit dit onderzoek bleek echter duidelijk dat er met de huidige 

handvatten effectief inspanningen werden geleverd (door de Commissie) om ook rekening 

te houden met de eigenheid van maatschappelijke dienstverlening (zie verder) en men zo 

een balans tot stand heeft willen brengen met het economische kader, gekenmerkt door 

meer transparantie, efficiëntie en controle.  

472. De EU erkent alvast de maatschappelijke onderneming. Zij heeft haar ook proberen te 

definiëren en heeft de voorbije jaren getracht om vanuit een ‘grassroots’ aanpak (het Social 

Business Initiative) een sterk kader uit te werken om deze ondernemingen te kunnen 

ondersteunen in hun werking. Er kan dus niet geponeerd worden dat de EU de voorbije jaren 

passief is gebleven of gebrek aan visie heeft getoond. Om de "sociale markteconomie met 
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groot concurrentievermogen" te steunen, heeft de Commissie immers de sociale economie 

en sociale innovatie, zowel waar het gaat om territoriale samenhang als om het zoeken naar 

originele oplossingen voor maatschappelijke problemen, waaronder met name de 

bestrijding van armoede en uitsluiting, een centrale plaats gegeven in haar Europa 2020-

strategie, in het kerninitiatief “Innovatie-Unie,” in het Europees platform tegen armoede en 

sociale uitsluiting en in de “Akte voor de interne markt” (AIM). De bevestiging dat 

maatschappelijke ondernemingen een instrument zijn ter bevordering van actieve inclusie, 

waaronder een inclusieve arbeidsmarkt, en een bouwsteen voor een actieve welvaartstaat 

werd tot slot bevestigd door het Sociaal Investeringspakket. Hoe dit concreet in beleid moet 

worden omgezet wordt echter overgelaten aan de lidstaten, aangemoedigd door de EU.  

Het blijft voorlopig afwachten of de Commissie Juncker een “SBI-2” zal lanceren om het 

resterende werk te kunnen voltooien.  

De Raad van de EU moedigde de Commissie alvast aan om in het kader van de herziening 

van de Europa 2020-strategie, rekening te houden met het beleid op het gebied van de 

sociale economie, sociale innovatie en sociale investeringen en de groei van de sociale 

economie in Europa te steunen door goede praktijken te verspreiden en capaciteitsopbouw 

te bevorderen door uitwisseling van praktische ervaringen. Tot slot zou de Commissie ook 

concrete voorstellen voor het opzetten van collegiale toetsing met betrekking tot beleid en 

maatregelen inzake de sociale economie en sociaal ondernemerschap moeten steunen.1308 

Zij moedigde de sociale ondernemingen echter ook zelf aan om actief mee te werken aan de 

ontwikkeling van Europabrede beleidsmaatregelen en strategieën ter bevordering van hun 

activiteitensector. Ondernemingen in de sociale economie en sociale ondernemers moeten 

volgens de Raad dan ook zelf verdere initiatieven nemen om hun sector en het effect ervan 

onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken, alsook de samenwerking tussen 

henzelf, met openbare overheden en met andere belanghebbenden te sturen.1309 

                                                      
1308

  “Collegiale toetsing zou een steun kunnen zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het bevorderen van 
goede praktijken tussen de lidstaten onderling, in voorkomend geval ook met betrekking tot nationale 
actieplannen ter ondersteuning van de sociale economie, steeds rekening houdend met de nationale 
specifieke kenmerken.” Raad van de Europese Unie, Ontwerpconclusies: De bevordering van de sociale 
economie als belangrijkste motor van economische en sociale ontwikkeling in Europa, 12 november 2015, 
SOC 643/EMPL 423, 13766/15. 

1309
  Raad van de Europese Unie, Ontwerpconclusies: De bevordering van de sociale economie als belangrijkste 

motor van economische en sociale ontwikkeling in Europa, 12 november 2015, SOC 643/EMPL 423, 
13766/15. 
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Ook het Luxemburgs voorzitterschap onderstreepte het belang van het versterken van de 

ondersteuning voor sociale economie ondernemingen vanuit de EU en de sociale economie 

op te nemen in programma’s, projecten, fondsen en andere financiële 

ondersteuningsinstrumenten.1310  

De expertengroep van de Commissie betreffende sociaal ondernemerschap, GECES, werkt 

de volgende jaren in verschillende werkgroepen verder aan aanbevelingen voor concrete 

acties betreffende onder andere de visibiliteit, financiering en de juridische dimensie van 

sociaal ondernemerschap.1311 

II. Onderzoeksvraag 

473. Het belang van sociale ondernemingen wordt door de EU bevestigd. Uit het Social 

business initiative van de Europese Commissie bleek echter in 2011 dat de mogelijkheden 

voor groei en verdere verspreiding van het model van sociale ondernemingen op de interne 

markt nog onvoldoende benut worden. Meestal hebben deze ondernemingen te maken met 

dezelfde problemen als willekeurige andere kleine en middelgrote bedrijven en kunnen zij 

dus gebruik maken van de initiatieven van de Small Business Act voor Europa.1312 Ze hebben 

niettemin ook te kampen met specifieke problemen. Zo worden de (kleine) sociale 

ondernemingen, die a priori alleen lokaal verankerd zijn, eveneens rechtstreeks door de 

regels van de interne markt beïnvloed.  Vaak wordt er dan ook aangehaald dat er in de 

regelgeving op Europees (en nationaal) niveau niet altijd voldoende rekening wordt 

gehouden met de specifieke eigenschappen van sociale ondernemingen, met name wat de 

regels voor overheidsopdrachten of bestaande ondernemingsstatuten betreft. Daardoor 

zouden investeerders moeilijker te interesseren zijn, hebben die ondernemingen een minder 

vlotte toegang tot subsidies of overheidsopdrachten en moeten zij soms ingewikkelde 

juridische constructies gebruiken.  

De doelstelling van dit onderzoek was bijgevolg te analyseren welke impact de EU 

regelgeving concreet heeft op de functionering en financiering van maatschappelijke 

                                                      
1310

 Luxembourg declaration, A roadmap towards a more comprehensive ecosystem for social economy 
enterprises, 4 december 2015, http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/04-
declaration-luxembourg/index.html . 

1311
   http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/expert-groups/index_en.htm . 

1312
   Mededeling Commissie, Denk eerst klein - Een small business act voor Europa, 25 juni 2008, 

COM(2008)394 definitief. 

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/04-declaration-luxembourg/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/04-declaration-luxembourg/index.html
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/expert-groups/index_en.htm
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ondernemingen, meer specifiek de sociale inschakelingsondernemingen in Vlaanderen. De 

hypothese was immers dat de EU-regelgeving onvermijdelijk zowel de functionering als de 

financiering van deze ondernemingen zal beïnvloeden omdat het hun (economisch) 

speelveld bepaalt (zoals bij andere ondernemingen), maar hoe valt dit te rijmen met het 

nastreven van een maatschappelijke doelstelling? Het gaat dan concreet om de regelgeving 

rond het vrij verkeer van diensten en vestiging in het VWEU, de dienstenrichtlijn, de 

overheidsopdrachtenrichtlijn, de staatssteunregels in het VWEU en het “DAEB-pakket” van 

de Commissie.  

Om hierop te kunnen antwoorden onderzochten we de volgende deelvragen: 

- Wat is de impact van de vrij verkeer regels en van de overheidsopdrachten regels 

(regels met betrekking tot de markttoegang)? 

- Wat is de impact van de staatssteunregelgeving en de regels rond (S)DAEB (regels 

met betrekking tot een eerlijke mededinging)?  
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Figuur 9: Overzicht impact EU regelgeving op de maatschappelijke onderneming 

 

II.A. Impact van de regels betreffende vrij verkeer: wordt de markttoegang belemmerd? 
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social profit sector, waar de maatschappelijke onderneming deel van uitmaakt, wordt nu 

eenmaal gekenmerkt door stelsels met voorafgaande erkenningen en/of vergunningen om 

de kwaliteit van de sociale dienstverlening en/of de continuïteit te garanderen, wat als een 

belemmering (voor potentiële dienstverleners) kan worden opgevat.  Uit hoofdstuk II 

concluderen we echter dat de impact van de vrij verkeer regels met betrekking tot diensten 

en vestiging tot nu toe eerder beperkt is voor de maatschappelijke onderneming. Dit lijkt 

ook in overeenstemming te zijn met het SBI, dat dit aspect niet als een specifiek probleem 

aanhaalde voor ‘social businesses’.  

475. Op zich kunnen de regels betreffende het vrij verkeer van diensten en van vestiging 

zeker ook van toepassing zijn op de maatschappelijke onderneming. Deze diensten gebeuren 

immers gewoonlijk tegen vergoeding en vormen dan ook een economische activiteit in de 

zin van het vrij verkeer. De voornaamste reden van deze beperkte impact is dat er vaak geen 

sprake is van een markt (cfr. het “aanvullend marktaanbod” van de lokale 

diensteneconomie) of van een “grensoverschrijdend effect” (cfr. lokale diensteneconomie 

en maatwerkbedrijven), waardoor artikel 56 VWEU niet van toepassing is. 

Wat de lokale diensteneconomie betreft, waarbij het gaat om diensten van algemeen 

economisch belang, kan men argumenteren dat dit over louter lokale diensten gaat, waarbij 

buitenlandse dienstverleners geen interesse zouden tonen voor deze lokale, sociale 

dienstverlening en dat de markttoegang bijgevolg niet wordt belemmerd. Hoewel er gesteld 

wordt dat de loutere “potentie” volstaat door het Hof, is er immers geen intentie om 

diensten te verlenen aan ontvangers in andere lidstaten, maar om vooral aan een lokale, 

maatschappelijke vraag tegemoet te komen. De nood wordt lokaal vastgesteld en indien 

blijkt dat de markt toch opnieuw voldoende aanbod kan aanbieden, zal dat ook door de 

lokale overheid aangepast worden. Het staat dan ook duidelijk in het decreet LDE dat alle 

activiteiten ‘aanvullend moeten zijn ten aanzien van het bestaande marktaanbod.’  

Wat maatwerkbedrijven in Vlaanderen betreft kan men momenteel ook niet met zekerheid 

stellen dat het effectief altijd gaat om diensten met een grensoverschrijdend effect (denk 

aan beschutte werkplaatsen die vooral in het kader van B2B (al jaren lang) samenwerken 

met reguliere Vlaamse bedrijven en aan de sociale werkplaatsen, waaronder de lokale 

kringwinkels), aangezien het op dit moment zeer onwaarschijnlijk lijkt dat een potentiële 

buitenlandse sociale of beschutte werkplaats, die ook sterk lokaal verbonden is voor 

opdrachten en met lokale kwetsbare groepen werkt, zich op de Vlaamse markt zal willen 

begeven. Dit wil echter niet zeggen dat er geen concurrentie kan ontstaan met andere 
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bedrijven binnen die lokale context (cfr. de Belgische rechtspraak betreffende mogelijke 

oneerlijke concurrentie bij het vervaardigen en verkopen van kaarsen en betreffende 

strijkdiensten, maar ook aan de oprichting van private kringwinkels,…).1313 

476. Naar de toekomst toe is het wel te anticiperen dat, afhankelijk van het type activiteit, 

dit zou kunnen veranderen omdat het stelsel van een apart arbeidscircuit waar beperkte 

activiteiten mogen ontplooid worden en met een beperkt aantal kwetsbare werknemers in 

het kader van arbeidsmarktintegratie wordt doorbroken (cfr. het maatwerkdecreet). 

Jarenlang hebben inschakelingsondernemingen zich ook net gepositioneerd op 

nichemarkten waar er oorspronkelijk geen concurrentie was van reguliere bedrijven, om dan 

na enkele jaren vaak geconfronteerd te worden met reguliere spelers die er nu wel een 

potentiële ‘markt’ in ontdekken, maar geen rekening moeten houden met maatschappelijke 

drijfveren tijdens de bedrijfsvoering (tewerkstelling van kwetsbare groepen).  Het spreekt 

voor zich dat hoe meer diensten vermarkt worden, hoe sterker de interne marktregels zullen 

meespelen. Dat is echter nog steeds de politieke keuze van de lidstaten. Het is dus niet zo 

dat lidstaten op dit domein en in het kader van arbeidsmarktintegratie verplicht worden 

door de EU om hun stelsel van arbeidsmarktintegratie (bv. door een apart circuit van 

ondernemingen in te richten, door deze diensten volledig te vermarkten,…) anders te 

regelen. 

In de buurlanden vinden we wel voorbeelden waarbij maatschappelijke integratie en 

arbeidsintegratie steeds meer worden vermarkt. Zo worden inschakelingsactiviteiten van 

kwetsbare werknemers bijvoorbeeld niet meer door de overheid beheerd, maar zijn 

reguliere marktondernemingen (bijvoorbeeld actief met betrekking tot sociale 

dienstverlening en tewerkstellingsdiensten) trekker en eigenaar, waarbij de werknemers wel 

een aandeel in de onderneming hebben (zie de overname van Remploy in het Verenigd 

Koninkrijk1314). Ook is er de tendens waarbij inschakelingsondernemingen worden 

afgebouwd en reguliere bedrijven vanuit een inclusiegedachte worden verwacht deze taak 

op te nemen, ondersteund voor aangepaste begeleiding door de vroegere 

inschakelingsbedrijven die hierrond een jarenlange expertise hebben opgebouwd. Deze 

                                                      
1313

  Zie A. COATES, M. DENEF en J. VAN STEENBERGE, Juridische aspecten van de onderneming in de sociale 
economie, Deel 1: Ondernemingsstatuten, Steunpunt WSE, Leuven, 2008, 122 p. 

1314
  Op 7 april 2015, 70 jaar na oprichting, werd Remploy, die tewerkstelling na WO II organiseerde voor 

gehandicapte werknemers, verkocht door de Britse overheid en werd een joint venture tussen MAXIMUS, 
een internationale vennootschap die gezondheids- en sociale diensten verleent en de werknemers van 
Remploy, die 30% van de aandelen bezitten, www.remploy.co.uk . 

http://www.remploy.co.uk/
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maatschappelijke ondernemingen worden dan eerder ‘jobmakelaar’ (zie de evolutie in 

Nederland door de invoering van de nieuwe Participatiewet1315).  

Wat Vlaanderen betreft is de keuze door de Vlaamse overheid ondertussen gemaakt om de 

“werkervaringstrajecten” te vermarkten. Maatschappelijke ondernemingen die met deze 

doelgroep (langdurig werkzoekenden) aan de slag gingen als “leerwerkbedrijf,” zullen 

voortaan met andere ondernemingen via overheidsopdrachten vanuit de VDAB moeten 

concurreren om financiering voor werkplekleren voor kwetsbare werknemers binnen te 

halen en via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Het nieuwe 

kader zet in op intensieve maar voornamelijk ambulante begeleiding en korte stage 

periodes. De bedenking wordt echter gemaakt dat dit ‘Intensief Werkplekleren’1316 niet 

geschikt is voor werkzoekenden die méér nodig hebben om op termijn te kunnen 

doorstromen naar een baan in een regulier bedrijf. Zij hebben vaak nood aan een langer 

competentieversterkend traject vooraleer zij toe zijn aan een vorm van werkplekleren zoals 

een stage of een individuele beroepsopleiding (IBO) in reguliere bedrijven. Maar eigenlijk is 

het maatwerkdecreet reeds een stap in deze richting, door te focussen op doorstroom en de 

loonsubsidie van de werknemer in kwestie te personaliseren en variabel te bepalen na 

screening door de VDAB. Werknemers kunnen nu naar een regulier bedrijf stappen om zich 

daar te laten aanwerven en maatwerkbedrijven krijgen zelf meer vrijheid omdat zij nu om 

het even welke activiteit mogen uitoefenen. In het kader van maatwerk positioneren meer 

maatschappelijke ondernemingen zich nu dan ook als potentiële dienstverlener of als 

“coach” in het kader van het begeleiden van de doelgroep en dus omgaan met diversiteit op 

de werkvloer van reguliere werkgevers die deze kennis niet in huis hebben en vermarkten zo 

een stuk van hun HR-expertise als dienstverlener.1317 Er kan dus verwacht worden dat in de 

toekomst de concurrentie tussen de maatschappelijke ondernemingen onderling zal 

toenemen. 

477. De dienstenrichtlijn1318, die een meer doorgedreven harmonisatie van vrij verkeer van 

diensten beter wil kunnen realiseren om zo meer groei te verwezenlijken, kan ook potentieel 

                                                      
1315

  Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet 
hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271). 

1316
  http://partners.vdab.be/nieuws/werkplekleren.shtml . 

1317
  http://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/rent-coach . 

1318
 Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 

diensten op de interne markt, Pb.L. 27 december 2006, afl. 376, 36. 

http://partners.vdab.be/nieuws/werkplekleren.shtml
http://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/rent-coach
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van belang zijn, vooral wat betreft de maatwerkbedrijven. De richtlijn geldt voor eisen die 

van invloed zijn op de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Bijgevolg 

kunnen in principe buitenlandse dienstverleners die zich belemmerd voelen doordat ze niet 

op de markt kunnen spelen omdat die “gereserveerd” is voor binnenlandse (social profit) 

actoren, een beroep doen op artikel 16 (vrij verkeer van diensten) of artikel 9 (vrijheid van 

vestiging) van de richtlijn. Stel nu dat als vestigingseis een kwantitatieve of territoriale 

beperking of de verplichting een ondernemingsvorm zonder winstoogmerk aan te nemen 

(wat tot nu toe door het Hof enkel in het kader van de solidariteitsexceptie expliciet werd 

toegestaan, cfr. het Sodemare-arrest1319) als een vergunningseis zou worden opgelegd (zie 

artikel 15 van de richtlijn). Dit is zeer gangbaar in de social profit sector omdat er wordt 

geargumenteerd dat dit de maatschappelijke missie het meest beschermt. Deze eisen 

moeten bijgevolg worden getoetst aan de bepalingen van de dienstenrichtlijn en vervolgens 

aan een evaluatie worden onderworpen. Dit betekent echter niet dat de maatregel in 

kwestie automatisch verboden is, wel dat er nauwkeurig geargumenteerd moet worden dat 

deze maatregel geen discriminerende werking heeft, gerechtvaardigd is in het algemeen 

belang en niet door een minder beperkende maatregel kan worden bereikt (met andere 

woorden “proportioneel” is). Dit zal geval tot geval geëvalueerd worden en zorgt er dus voor 

dat de lidstaat niet zomaar protectionistisch mag optreden maar goed moet doordenken 

hoe en waarom een bepaalde eis of vergunning echt nodig is. 

Wat de lokale diensteneconomie-activiteiten betreffen is het echter aannemelijk dat zij 

onder de uitzondering kunnen vallen, opgenomen in de dienstenrichtlijn onder de vorm van 

artikel 2, (2) j (uitzondering voor “bepaalde sociale diensten”, betreffende sociale 

huisvestingsdiensten, steun aan kinderen en gezinnen en steun aan permanente of tijdelijke 

behoeftigen die door de staat ten laste worden genomen), op voorwaarde dat de overheid 

er voor blijft zorgen dat de aanvullende sociale diensten gericht blijven op zwakkere 

doelgroepen en deze ondernemingen daarvoor door de staat zijn gemachtigd, waardoor de 

overheid met andere woorden controle blijft uitoefenen. 

Criteria betreffende de markttoegang voor deze SDAEB vallen dus buiten de richtlijn en 

moeten bijgevolg getoetst worden aan de bepalingen van het VWEU, wat echter meer 

rechtsonzekerheid met zich meebrengt omdat de vereisten dan finaal door rechters 

(waaronder ook desgevallend het Hof van Justitie) worden beoordeeld. Men kan 

                                                      
1319

  HvJ C-70/95, Sodemare, 17 juni 1997, Jur. 1997, I-3395. 
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argumenteren dat het hier duidelijk gaat om een dwingende reden van algemeen belang, 

namelijk maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen en het verlenen van sociale 

diensten die niet of onvoldoende lokaal beschikbaar zijn. De rule of reason kan hier bijgevolg 

worden toegepast in het kader van sociale beleidsdoelstellingen (versterking van het sociaal-

economisch weefsel van de lokale gemeenschap en duurzame tewerkstelling realiseren voor 

kwetsbare groepen) en dus gerechtvaardigd vanuit het algemeen belang (om de lokale 

marktwerking te ondersteunen). De maatregel in kwestie moet dan wel evenredig zijn en 

gebaseerd op objectieve criteria. Hier is met andere woorden een mogelijke ‘sociale 

ontsnappingsroute’ om de impact van de interne marktregels te temperen in het kader van 

het algemeen belang.  

Er is bijgevolg sprake van een duidelijke tweedeling binnen het type maatschappelijke 

onderneming. Enerzijds de lokale diensteneconomie ondernemingen die effectief door de 

overheid de opdracht krijgen om bepaalde maatschappelijke taken in het algemeen belang 

te organiseren (en dus SDAEB-activiteiten zijn) en waarbij mogelijke beperkingen aan het 

VWEU moeten getoetst worden. Anderzijds de maatwerkbedrijven die op een markt kunnen 

concurreren met gewone ondernemingen, hoewel zij kwetsbare groepen tewerkstellen (wat 

door het omkaderingsluik wordt opgevangen), maar waar er in principe eveneens 

concurrentie (ook vanuit andere lidstaten) mogelijk is, de activiteiten vaak niet als DAEB 

worden gekwalificeerd en mogelijke beperkingen aan de dienstenrichtlijn moeten 

onderzocht worden. Maar eigenlijk komt het neer op het feit dat de lidstaat in kwestie altijd 

omstandig moet kunnen argumenteren en rechtvaardigen waarom een bepaalde eis exact 

nodig is en waarom bijgevolg een bepaalde dienst zonder die eis niet op de markt voldoende 

goed georganiseerd zou kunnen worden. 

478. De huidige vereisten opgelegd aan Vlaamse maatwerkbedrijven en –afdelingen, 

bevatten echter geen erkennings- of vergunningseisen, maar zijn gekoppeld aan vereisten 

om financiering te kunnen verkrijgen voor de tewerkstelling van kwetsbare werknemers en 

vallen bijgevolg niet samen met eisen voor de markttoegang op zich. Het mededingingsrecht 

zal hier een sterkere greep op deze vereisten hebben dan de vrije verkeerregelgeving. In 

principe kan dus iedere onderneming als maatwerkbedrijf beginnen. Indien men financiering 

wil, zal men echter de “maatwerklabel” moeten aanvragen. Zonder financiering wordt het 

zeer moeilijk, aangezien er door het werken met kwetsbare werknemers sprake is van een 

productiviteitsverlies dat gecompenseerd moet worden door loon- en omkaderingssubsidies 

om als onderneming rendabel te kunnen blijven.  
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Overheidsopdrachten 

479. De impact van de vrij verkeer regels op de maatschappelijke onderneming is tot nu toe 

beperkt en de markttoegang van potentiële concurrenten van maatschappelijke 

ondernemingen wordt momenteel niet wezenlijk belemmerd door vergunningen en 

erkenningen. Omgekeerd zullen maatschappelijke ondernemingen vaak moeilijker 

markttoegang krijgen, onder andere in het kader van overheidsopdrachten. Zoals in de 

inleiding aangegeven evolueert de overheid immers van subsidieverlener naar koper van 

contractuele (sociale) diensten, onder meer door toenemende budgettaire besparingen, 

waardoor het belang van deze regelgeving steeds meer zal groeien. De EU verwacht ook veel 

van de rol die de markt van overheidsopdrachten kan spelen in het versterken van de 

interne markt en het uit de crisis helpen van de Europese economie. Bij maatschappelijke 

ondernemingen gaat het echter om kleine tot middelgrote ondernemingen, die niet altijd 

over de nodige middelen of schaalgrootte beschikken om deel te kunnen nemen aan deze 

opdrachten.  

Op zich blijft de wetgeving betreffende overheidsopdrachten een nationaal gegeven en blijft 

de EU impact beperkt tot richtlijnen1320, die pas vanaf bepaalde drempels van toepassing 

zijn. Het is dan ook een mythe dat EU regelgeving automatisch vereist van lidstaten dat alle 

opdrachten, waaronder sociale diensten (van algemeen belang) via een overheidsopdracht 

op de markt moeten worden aangeboden. Overheden kunnen immers ook beslissen om 

deze dienstverlening “in house” te regelen. Toch zullen de regels betreffende 

overheidsopdrachten van toepassing zijn op maatschappelijke ondernemingen wanneer 

bepaalde taken worden uitbesteed tegen een vergoeding en er sprake is van een 

grensoverschrijdend effect. Daarom werd in dit onderzoek dan ook stilgestaan bij de 

mogelijke impact van de nieuwe EU overheidsopdrachtenrichtlijn, wegens de interessante 

mogelijkheden en perspectieven die daardoor gecreëerd worden voor ondernemingen met 

een maatschappelijke doelstelling. Die weg werd reeds in het verleden uitgestippeld door 

verschillende uitspraken van het Hof, dat positief staat ten aanzien van het rekening houden 

met maatschappelijke elementen in verschillende stadia van het overheidsopdrachtenproces 

(waaronder de tewerkstelling van kansengroepen, opleidingsaspecten, bestrijding van de 

werkloosheid), met de nuancering dat er een verband vereist is met het voorwerp van de 

                                                      
1320

   Richtlijn nr. 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18, Pb.L. 28 maart 2014, afl. 94, 65. 
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opdracht (cfr. de arresten Beentjes, Nord pas de Calais, Concordia Bus Finland, EVN en 

Wienstrom en Max Havelaar).1321  

480. Opvallend is dat niet alle overheidsopdrachten onder de toepassing van de nieuwe 

richtlijn vallen: voor overheidsopdrachten voor bepaalde (persoonlijke) “sociale diensten” 

(die dus ook anders behandeld worden dan louter commerciële diensten), is de (hoge) grens 

specifiek gesteld op 750.000 euro wegens hun beperkt grensoverschrijdend effect, waardoor 

de richtlijn zelfs niet van toepassing zal zijn. Het lichtere regime dat tot nu toe van 

toepassing was voor type II B diensten wordt afgeschaft en in de plaats komt er een specifiek 

regime voor deze sociale diensten. 

Vaak wordt aangehaald dat wegens hun specifieke kenmerken (onder meer continuïteit en 

kwaliteit), overheidsopdrachten zeer nefast kunnen zijn voor sociale diensten.  De richtlijn 

introduceert nu wel boven de grens van 750.000 euro budgettaire overwegingen, 

economische efficiëntie, mededinging en transparantie bij de organisatie van sociale 

dienstverlening met overheidsmiddelen. De vraag is bijgevolg of sociale diensten volgens 

een gepaste en kwalitatieve manier gecontractualiseerd kunnen worden volgens de logica 

van overheidsopdrachten waar het element prijs bij de gunning een belangrijk criterium 

vormt. Op basis van de nieuwe richtlijn zijn we geneigd te zeggen dat dit mogelijk is, wegens 

verschillende nieuwe innovatieve elementen die in de richtlijn terug te vinden zijn. Verder 

zullen de lidstaten hierin (uiteraard) een belangrijke rol spelen bij de omzetting.  

481. De eerste reden voor enig optimisme is feitelijk één van de hoofddoelstellingen van 

deze richtlijn, namelijk het bevorderen van de deelname van kmo's aan 

overheidsopdrachten. Zo zal de toegang tot overheidsopdrachten voor maatschappelijke 

ondernemingen verbeteren door het criterium van beperking van de omzet en de 

verdelingsmogelijkheid van opdrachten in percelen. Vervolgens zijn er een aantal belangrijke 

wijzigingen rond het 'groene' en 'sociale' aanbesteden, wat vooral belangrijk is voor de 

sociale inschakelingseconomie: de richtlijn versterkt en vereenvoudigt immers de 

mogelijkheid voor aanbesteders om ecologische en sociale criteria op te nemen in hun 

bestekken. Er zijn dan ook verschillende ‘maatschappelijke’ elementen terug te vinden in de 

                                                      
1321

 HvJ 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Nederland, 20 september 1988, Jur. 1988, 4635; HvJ 225/98, 
Commissie/Frankrijk, 26 september 2000, Jur. 2000, I-7445; HvJ C-513/99, Concordia Bus, 17 februari 
2002, Jur. 2002, I-7213; HvJ C-448/01, EVN en Wienstrom, 4 december 2003, Jur. 2003, I-14527; HvJ C-
368/10, Max Havelaar, 10 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:284. 
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vernieuwde richtlijn zoals de “voorbehouden contracten” voor sociale economie 

ondernemingen en de nadruk op kwaliteit (waarbij voortaan niet alleen naar de prijs moet 

worden gekeken). 

482. In principe is het niet toegelaten dat aanbestedende diensten beslissen om de 

deelneming aan aanbestedingsprocedures te beperken tot dienstverrichters zonder 

winstoogmerk aangezien ondernemers een gelijke behandeling moeten krijgen en niet 

mogen worden gediscrimineerd. Het is dus niet mogelijk om opdrachten enkel voor te 

behouden aan bijvoorbeeld vzw’s of andere social profit ondernemingen. Toch wordt in de 

richtlijn de mogelijkheid geboden om te werken met voorbehouden contracten, wat aan 

besturen de kans wel geeft om toch selectief op te treden en opdrachten voor te behouden 

aan maatschappelijke ondernemingen. Dit kan hen een belangrijke impuls geven om deel te 

nemen aan deze overheidsopdrachten, waarbij de context door de lidstaat potentieel 

verruimd kan worden naar andere ondernemingen die ook de integratie van gehandicapte of 

kwetsbare werknemers tot doel hebben en minstens 30% van deze werknemers in dienst 

hebben. De vraag zal zijn of België het huidige 50% percentage zal behouden of verlagen 

naar 30%; wat zou betekenen dat deze voorbehouden opdrachten in principe aan een 

ruimere “pool” van ondernemingen zou kunnen worden voorbehouden dan nu het geval is 

(en dus buiten de huidige inschakelingsondernemingen). Hierbij kan men argumenteren dat 

het in eerste instantie misschien interessanter is om de huidige 50% drempel te behouden 

om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke doelstelling primair blijft en voor 

ondernemingen die in het kader van MVO vrijwillig hierin engagement willen nemen, kan 

men sociale clausules in bestekken inschrijven. Ook moet er nagedacht worden over het 

opdelen van voorbehouden opdrachten en bijvoorbeeld de mogelijkheid overwegen om de 

voorbehouden uitvoering van een perceel van de opdracht mogelijk te maken, wat de 

samenwerking tussen sociale economie en reguliere economie alleen maar kan versterken.  

Wat de andere “piste” betreft die nu ook in de richtlijn wordt aangeboden, namelijk 

“voorbehouden contracten voor bepaalde sociale diensten”, merkt men in de opgegeven 

definitie dat er vreemd genoeg wel sprake is van een opdracht van “algemeen belang” en 

beginselen van “participatie in de onderneming”, maar bijvoorbeeld niet van herinvestering 

van de winsten in een “maatschappelijke” oogmerk. Deze loskoppeling zorgt voor de nodige 

bezorgdheid bij organisaties in lidstaten met een Rijnland-verzorgingsstaatmodel, maar lijkt 

vrij logisch voor de lidstaten met een eerder liberale verzorgingsstaatmodel, die, als het gaat 

over sociaal ondernemerschap een veel ruimere definitie hanteren. Deze optie blijkt herleid 
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te kunnen worden tot de vraag van één bepaalde lidstaat, namelijk het Verenigd Koninkrijk, 

dat coöperaties bestaande uit voormalige ambtenaren wilde bevoordelen. Deze optie klinkt 

wegens de opgelegde tijdsbeperking van drie jaar niet onmiddellijk interessant voor 

maatschappelijke ondernemingen wegens problemen rond continuïteit. Niets sluit echter uit 

dat de lidstaten zodanig creatief zijn met andere open overheidsopdrachtenprocedures die 

een verlenging kunnen realiseren en dat deze optie misschien wel in bepaalde contexten 

toch aantrekkelijk kan blijken.  

Bij de gunningscriteria kunnen vervolgens sociale overwegingen in rekening worden 

gebracht en opgenomen in de criteria en zal dus niet noodzakelijk alleen op basis van de 

prijs worden geëvalueerd. Er kan dus ook gegund worden op basis van de beste prijs-

kwaliteit (de economisch meest voordelige inschrijving-levenscycluskosten). Wat toch wel 

een zeer belangrijke aanwinst is aangezien de goedkoopste niet noodzakelijk de meest 

doeltreffend of de hoogste kwaliteit biedt: belangrijk in het kader van sociale 

dienstverlening. Met andere woorden: het is mogelijk om sociale voorwaarden op te nemen 

die de mogelijkheid vergroot om specifieke doelgroepen naar de arbeidsmarkt te leiden. Het 

is uiteraard evenzeer mogelijk om toe te wijzen op basis van de laagste kost, wat vanuit een 

kwaliteitsperspectief te betreuren kan zijn. Het lijkt ons echter logisch dat het de lidstaten 

zelf zijn die moeten beslissen welke piste zij, naargelang het gekozen beleid, willen volgen, in 

overeenstemming met het diversiteitsbeginsel. 

483. Dé randvoorwaarde voor dit alles, is echter de houding van de lidstaten, die een 

belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij het omzetten van de richtlijn omdat zij de keuze 

hebben tussen een zachte of harde aanpak. Zij kunnen bijgevolg ofwel veel ofwel weinig 

maatschappelijke elementen inbouwen in hun nationale wetgeving en hebben hierbij de 

keuze om in het kader van hun sociaal beleid die aspecten van de richtlijn volledig te 

implementeren (cfr. marktreservering voor maatschappelijke ondernemingen, sociale 

clausules opnemen in de verschillende fases van het aanbestedingsproces, het gebruik van 

labels opnemen, opdrachten in percelen verdelen,…). De lidstaten kunnen bijgevolg ook 

kiezen om hier geen faciliterend beleid voor uit te tekenen en zo eigenlijk de 

maatschappelijke potentie van de richtlijn te saboteren. En dan is er nog niet gesproken over 

hoe (lokale) overheden in de praktijk hun opdrachten zullen ontwerpen, ook daar liggen 

kansen voor het grijpen om al dan niet een sterk maatschappelijk kader te creëren voor een 

welbepaalde opdracht indien zij ervoor kiezen om een derde partij in te schakelen. Zoals in 
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een recent wetsvoorstel tot wijziging van de huidige Belgische 

overheidsopdrachtenregelgeving van 15 juni 2006 gesteld wordt: 

“De sociale clausule voor een overheidsaankoper is een echte kans om een 

werkgelegenheidsbevorderend beleid te ondersteunen, door een concrete daad te 

stellen die erin bestaat via een overheidsopdracht bij te dragen tot de opleiding of 

socioprofessionele inschakeling van een persoon met een complexer beroepstraject 

(…).”1322 

484. We kunnen besluiten dat dankzij de input van de SBI, de overheidsopdrachtenrichtlijn 

aangepast is en dat de kernactie bijgevolg gehaald is aangezien er meer waarde kan worden 

toegekend (indien de lidstaat hiervoor kiest) aan het kwaliteitsaspect en dat er bijgevolg 

meer kan gefocust worden op mededinging gebaseerd op kwaliteit. De mogelijkheid om bij 

overheidsopdrachten sociale criteria te hanteren komt ook beter tot uiting, wat de toegang 

tot overheidsopdrachten voor maatschappelijke ondernemingen minder complex zal maken. 

Er is immers sprake van meer discretie voor de overheid als het gaat over de implementatie 

en toepassing van maatschappelijke elementen en de overheid moet op termijn kunnen 

uitzoeken hoe zij een zo hoog mogelijke kwaliteit kan verwachten voor de beste prijs. Tot 

slot moeten niet alleen de nadelen (meer administratie, meer complexiteit, …), maar ook de 

voordelen van overheidsopdrachten erkend worden: meer transparantie, meer efficiëntie, 

meer goed bestuur.  

Natuurlijk is het dan wel nog uitzoeken hoe alles correct juridisch geïmplementeerd moet 

worden en hoe in de praktijk die beste kwaliteit voor de minste kost kan gerealiseerd 

worden, wat zeker in het begin niet eenvoudig zal blijken. Een belangrijke vraag blijft: hoe 

moet men deze maatschappelijke aspecten meten/correct afwegen en dus objectiveren, 

terwijl er steeds rekening moet gehouden worden vanuit de EU met de beginselen van non-

discriminatie, gelijke behandeling en transparantie? De vrees om zo een voordeel toe te 

kennen aan ondernemingen, waardoor er toch sprake kan zijn van staatssteun (zie verder), 

zou wel eens een belangrijke belemmering kunnen betekenen voor overheden om een 

sociaal of ecologisch aspect meer te laten doorwegen, waardoor men toch zal willen 

teruggrijpen naar de ‘goedkoopste’ optie die eenvoudiger af te bakenen is. Ook is het 
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 Wetsvoorstel Daerden, Laaouej en Lalieux tot wijziging van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, teneinde in de 
overheidsopdrachten sociale en milieuclausules op te nemen, DOC 54 0179/001, 27 augustus 2014. 
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duidelijk dat de logica gehanteerd door overheidsopdrachten nog altijd niet perfect te rijmen 

valt met het organiseren van sociale dienstverlening, bijvoorbeeld wat de continuïteit van de 

dienstverlening betreft.  

Het is bijgevolg aan de Commissie om steeds de vinger aan de pols te houden en de lidstaten 

de nodige ondersteuning te verlenen. Het is echter ook aan de lidstaten (zelfs als de richtlijn 

niet van toepassing is) om de verantwoordelijkheid te nemen om in hun nationale wetgeving 

bepaalde opdrachten voor te behouden, opdrachten in percelen op te delen, 

maatschappelijke elementen op te nemen (waarbij ze het sociaal element voldoende zwaar 

laten doorwegen) en zich vooral voldoende goed te laten informeren wat de verschillende 

mogelijkheden zijn (want de juiste toepassing van overheidsopdrachten blijft nog altijd een 

complexe materie). De instrumenten zijn er, maar de lidstaten moeten een manier vinden 

om er slim mee om te springen en ervoor te zorgen dat de toegevoegde maatschappelijke 

waarde ook effectief kan worden beloond. 

II.B. Impact van de mededingingsregels: Is er sprake van een gelijk speelveld? 

Staatssteun 

485. Een verder mogelijk knelpunt betreft de impact van overheidsfinanciering op 

maatschappelijke ondernemingen. Algemeen gesteld gaat het bij maatschappelijke 

ondernemingen om een hybride ondernemingsmodel, waarbij opbrengsten vanuit private 

bronnen (cfr. de verkoop van goederen en diensten) gecombineerd worden met publieke 

middelen. Zij kunnen publieke middelen verkrijgen via overheidsopdrachten, waardoor er 

een vermoeden is dat de markt gespeeld heeft indien de procedure correct wordt toegepast 

(zie hoger voor een bespreking van de toepassing op de MO), maar kunnen ook 

overheidsmiddelen verkrijgen, bijvoorbeeld subsidiëring, waardoor de EU 

staatssteunregelgeving van toepassing kan zijn.  

Het inschakelen en activeren van kwetsbare groepen (waaronder langdurige werklozen), in 

welke vorm ook, is cruciaal om tewerkstelling binnen de EU op een hoog niveau te houden. 

Iedereen moet langer aan het werk en een sterke maatschappij moet inclusief zijn, waarbij 

ook kwetsbare groepen een baan op maat moeten kunnen vinden. Tewerkstellingssteun is 

dan ook een logisch instrument om deze belangrijke doelstelling te kunnen realiseren, 

bijvoorbeeld in de vorm van loonsubsidiëring om het productiviteitsverlies te compenseren 

en om de nodige omkadering (begeleiding) voor deze kansengroepen te kunnen betalen. 
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Tegelijkertijd lijkt het logisch dat deze steun beperkt wordt aangezien er hierdoor zonder 

beperking effectief ook marktverstorende effecten kunnen worden teweeggebracht en het 

eigenlijk ook de bedoeling is dat deze ondernemingen een juist en efficiënt 

ondernemingsmodel hanteren en continuïteit trachten tot stand te brengen door 

bedrijfseconomische principes te respecteren en niet alleen maar afhankelijk zijn van 

subsidiëring.  

486. Uit hoofdstuk III concluderen we dat maatschappelijke ondernemingen ook door de 

mededingingsregels worden gevat. Er kan immers geen discussie zijn over het feit dat zij  

ondernemingen zijn in de zin van het mededingingsrecht en dat een maatschappelijke 

doelstelling of een rechtsvorm zoals de vzw of de erkende coöperatie geen argument is om 

niet als onderneming te worden gekwalificeerd. Zo oefenen maatwerkbedrijven 

economische activiteiten uit en brengen zij goederen en diensten op de markt, in 

concurrentie met andere bedrijven. Zij zullen bijgevolg niet onder de uitzonderingen vallen 

uitgedokterd door het Hof, betreffende “imperium” en “solidariteit”, en die trouwens door 

het Hof eng zijn geïnterpreteerd. Wat ondernemingen binnen de lokale diensteneconomie 

betreft gaat het ook om economische activiteiten, maar wel om een “aanvullende” 

dienstverlening op het bestaand aanbod op de markt, gestuurd door de lokale overheid in 

het algemeen belang. Dit vergt bijgevolg een aangepaste aanpak in het kader van diensten 

van algemeen economisch belang (zie verder). 

487. Wanneer het gaat over de inschakeling van kwetsbare groepen en het toekennen van 

tewerkstellingssteun om dit proces te faciliteren, wat ook nodig is in het kader van een 

degelijk activeringsbeleid, kan er sprake zijn van (verboden) staatssteun in de zin van artikel 

107, lid 1 VWEU. Bij subsidiëring van deze ondernemingen is er immers een overdracht van 

staatsmiddelen en van een voordeel dat zij niet onder normale marktomstandigheden 

zouden verkrijgen. De laatste staatssteunvoorwaarden, namelijk betreffende ‘selectiviteit’ 

en ‘een effect hebben op de concurrentie en de interstatelijke handel’, blijken echter veel 

moeilijker om te interpreteren binnen deze specifieke context.  

Er kan alvast sprake zijn van materiële of territoriale selectiviteit, waarbij een bepaalde 

groep van ondernemingen, namelijk sociale inschakelingsondernemingen, of 

ondernemingen binnen een bepaalde regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, steun krijgen. Dit is 

ook het geval indien er discretionaire beslissingsmacht is van de overheid, zoals wanneer de 

onderneming eerst erkend moet worden door de overheid om recht te hebben op 

subsidiëring (cfr. de discussie rond de SINE-maatregel).  
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Toch wordt hier door het Hof enige nuance aangebracht. Wat betreft materiële selectiviteit 

bij het toekennen van belastingvoordelen aan coöperaties, werd er door het Hof beslist dat 

zij zich in een verschillende “feitelijke en juridische situatie” bevinden indien ze enkel 

“onderlinge bijstand” verlenen aan hun leden (de leden zijn met andere woorden zowel 

eigenaar als gebruiker). Er zijn dus rechtvaardigingen mogelijk waarbij er wel gekeken wordt 

naar de specificiteit van de onderneming in kwestie, omdat aangenomen wordt dat voor hun 

functionering specifieke beginselen worden gevolgd die hen duidelijk onderscheiden van 

andere marktdeelnemers: voorrang van de individuele persoon, het saldo en de reserves 

worden na ontbinding verdeeld aan een ander coöperatief lichaam en de onderneming dient 

tot wederzijds voordeel van de leden en ontstaat er dus een persoonlijke relatie en geen 

zuiver commerciële (cfr. het Paint Graphos-arrest1323). De nuance op de nuancering is echter 

wel dat indien er een bijzondere behandeling moet zijn voor deze “echte” coöperaties, dient 

die bijzondere behandeling te gelden voor alle erkende coöperaties volgens de Commissie, 

omdat er anders toch weer sprake zal zijn van selectiviteit. Bij territoriale selectiviteit wordt 

er in het kader van fiscaliteit ook steeds meer gekeken naar de rol van autonomie in een 

gegeven regio en wordt er gewerkt met een autonomietoets om de selectiviteit beter te 

kunnen kaderen, waardoor er gehoopt wordt dat dit in de toekomst ook buiten het fiscale 

kader zal kunnen worden toegepast. 

Voor alle duidelijkheid zijn er in het VWEU ook afwijkingen mogelijk op de algemene regel 

van artikel 107, lid 1 VWEU, om toch nog het ‘sociaal’ of maatschappelijk aspect meer te 

laten doorwegen en bijgevolg een mogelijke selectiviteit te rechtvaardigen. Zo werd er door 

de Commissie in het verleden voor heel wat tewerkstellingsmaatregelen herhaaldelijk 

teruggevallen op artikel 107, lid 3, c VWEU, namelijk de rechtvaardiging voor 

steunmaatregelen om “de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische 

bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken”, indien er sprake 

was van het scheppen van werkgelegenheid, de steun proportioneel was (per werknemer 

gerechtvaardigd en geen buitensporig hoog aandeel van de productiekosten van de 

onderneming vertegenwoordigen) en indien de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 

plaatsvindt, daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang 

wordt geschaad. Wel is het duidelijk dat er in de toekomst eigenlijk minder sprake zou 

moeten zijn van selectieve maatregelen, omdat het Vlaams maatwerkdecreet juist de 
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  HvJ C-78/08 tot en met C-80/08, Paint Graphos Soc.coop.arl en Adige Carni Soc.coop.arl, 8 september 
2011, Jur. 2011, I-7611. 
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mogelijkheid om kwetsbare groepen tewerk te stellen wil openbreken en nu ook voor 

reguliere ondernemingen openstelt. 

Wat betreft de voorwaarde een effect hebben op de concurrentie en de interstatelijke 

handel is het effect van dit criterium op de sociale inschakelingseconomie het moeilijkst in te 

schatten. Hoewel volgens het Hof de “potentie” volstaat, wat op zich vrij streng is, merkt 

men dat de Commissie toch meer nuance wenst te geven, door te stellen dat er hier geen 

sprake van is bij louter “lokale” activiteiten, maar dat dit zaak per zaak bekeken zal worden 

en er dus geen algemene regel geldt. Ook de de-minimis regeling is een afwijking op deze 

strenge potentie-regel, waarbij de Commissie duidelijk aangeeft dat steun onder 200.000 

euro per onderneming over drie belastingjaren duidelijk niet gevaarlijk is voor het 

interstatelijke handelsverkeer en er geen sprake is van staatssteun. 

Wat maatwerkbedrijven betreft kan er moeilijk gesteld worden dat er op zich geen effect is 

op de concurrentie en de handel aangezien zij in principe voor bepaalde activiteiten kunnen 

concurreren met gewone ondernemingen. Twijfel bestaat echter wel of er al dan niet een 

grensoverschrijdend effect aanwezig is. Op basis van de verschillende beoordelingscriteria 

gehanteerd door de Commissie in haar besluiten, lijkt het momenteel ver gezocht te 

argumenteren dat investeringen momenteel naar Vlaanderen worden afgeleid, dat er 

belemmeringen zijn op de vestiging van ondernemingen en dat de geproduceerde goederen 

of diensten noch een zuiver lokaal karakter noch een geografisch beperkt 

aantrekkingsgebied hebben. Er is bijgevolg effectief sprake van slechts een “marginaal effect 

op de markten en consumenten uit aangrenzende lidstaten”.1324 Niets sluit echter uit dat in 

de toekomst maatwerkbedrijven over de lidstaten heen (onderling) zouden kunnen 

concurreren voor eenzelfde opdracht, vooral nu ‘reguliere’ ondernemingen ook 

maatwerkbedrijven kunnen worden en wellicht meer grensoverschrijdende ervaring hebben 

(zie hoger).  

Wat de lokale diensteneconomie betreft kan men stellen dat het aanbod aanvullend moet 

zijn op het bestaande lokale marktaanbod en dat dit gestuurd wordt door de plaatselijke 

overheid, wat lijkt te wijzen op een puur lokaal karakter. Opnieuw moet hier de opmerking 

gemaakt worden dat evolutie mogelijk is en wat vandaag nog aanvullend is, morgen 

eventueel wel vermarkt kan worden.  

                                                      
1324

  Zie de ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun in de zin van artikel 107, 
lid 1 VWEU, 2014, 55. 
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488. Tewerkstellingssteun kan verder ook in overeenstemming zijn met de interne markt 

dankzij de mogelijkheden opgenomen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening1325 

(AGV), die de functionering van maatschappelijke ondernemingen zo kan ondersteunen om 

tewerkstelling van kwetsbare groepen mogelijk te maken. De nieuwe AGV is duidelijk een 

vooruitgang wat betreft rechtszekerheid en duidelijkheid voor de lidstaten omdat zij de 

lidstaten de mogelijkheid biedt steunmaatregelen met een doelstelling van 

gemeenschappelijk (maatschappelijk) belang uit te werken, zonder eerst te moeten 

aanmelden bij de Commissie. Uiteraard is wat men precies kan doen als lidstaat beperkt en 

moet men zich per type steun houden aan het kader uitgewerkt door de Commissie, wat er 

op neerkomt dat de steun stimulerend, passend, evenredig en transparant moet zijn. Vanuit 

een deugdelijk bestuur perspectief kan men hier niet afkering tegenover staan. Voor 

werkgelegenheidssteun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers (waarbij de nadruk 

opnieuw wordt gelegd dat dit een kerndoelstelling is van het economische en sociale beleid 

van de Unie), kan men alleen maar positief staan ten aanzien van het behoud en de 

uitbreiding van de categorieën werknemers waarop de steun van toepassing is 

(gehandicapte, kwetsbare en uiterst kwetsbare werknemers), alsook een uitbreiding om de 

kosten (weliswaar beperkt) betreffende begeleiding van kwetsbare werknemers eveneens 

op te nemen.  

Verbeteringen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Zo is de toepassing van de AGV verre van 

evident wat betreft steunintensiteiten berekenen, cumulregels toepassen,… Men moet 

stevig onderlegd zijn in deze materie om er degelijk mee aan de slag te kunnen gaan. De 

complexiteit neemt ook toe wanneer men verschillende categorieën tewerkstellingssteun 

begint te combineren (cfr. het recente SINE en dienstencheque - cumuldebat), een element 

dat veel voorkomt bij maatschappelijke ondernemingen en een toetsing aan hoger 

genoemde voorwaarden bemoeilijkt. Vooral de discussies rond de hoger besproken 

elementen betreffende “selectiviteit” en een “effect op de concurrentie en de handel” 

worden dan vooral elementen onderhevig aan verschillende interpretaties, die door juristen 

moeten worden uitgeklaard. Dit zorgt zeker voor onduidelijkheid voor het werkveld. Dat een 

overheid hier preventief aan kan werken door een heldere regelgeving tot stand te brengen 

die iedere EU toets kan doorstaan en dat de EU blijvend duidelijkheid moet verschaffen over 
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  Verordening Commissie nr. 651/2014 van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb.L. 26 
juni 2014, afl. 187, 1. 
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deze concepten en de concrete toepassing in de praktijk, lijkt de beste oplossing maar is 

zeker niet van zelfsprekend. 

489. Wat de activiteiten binnen de lokale diensteneconomie betreft, blijkt de 

maatschappelijke rechtvaardigingspiste voor diensten van algemeen economisch belang 

(DAEB) een belangrijk punt, waarbij de compensatie die deze ondernemingen krijgen, geen 

staatssteun uitmaakt. Wat maatwerkbedrijven betreft kan deze DAEB-piste ook belangrijk 

zijn, bijvoorbeeld in het kader van begeleidingssubsidiëring van kwetsbare werknemers 

(omkadering) alsook wanneer een lokale overheid het bedrijf met een DAEB belast. 

Diensten van algemeen economisch belang 

490. Ondertussen weten we dat er in het mededingingsrecht niet gekeken wordt naar de 

doelstelling van een onderneming (bijvoorbeeld een sociale of maatschappelijke 

doelstelling), maar naar het effect van de staatsinterventie. Wanneer het bijgevolg gaat om 

specifieke sociale diensten in het kader van maatschappelijk ondernemerschap, namelijk 

persoonlijke diensten en arbeidsmarktdiensten voor kwetsbare personen (essentiële 

diensten die rechtstreeks aan de betrokkene worden verleend), is het duidelijk dat zij 

economisch van aard zullen zijn, omdat hier goederen en diensten worden geleverd en er 

potentieel een markt voor is.  

Het verhaal houdt hier echter niet op, want er zijn middelen om toch met het 

maatschappelijk element rekening te houden, zelfs als er tegelijkertijd ook sprake is van een 

economische impact. Wanneer het gaat om sociale diensten van algemeen economisch 

belang (SDAEB), kan artikel 106 lid 2 VWEU effectief als evenwichtsmechanisme dienen voor 

de impact van de mededingingsregels op dienstverlening door bepaalde maatschappelijke 

ondernemingen.  Diensten van algemeen belang zijn cruciaal voor de sociale en territoriale 

samenhang en dus essentieel voor het goed functioneren van de maatschappij. De lidstaat 

krijgt de nodige ruimte om te kiezen deze ondernemingen in te schakelen voor bepaalde 

maatschappelijke problemen of tekorten. Aspecten betreffende kwaliteit, toegankelijkheid, 

betaalbaarheid,… van deze diensten moeten worden gewaarborgd door overheidsregulering 

en de mededinging zou de vervulling van de hun toevertrouwde taak anders verhinderen. 

Met andere woorden, dankzij dit artikel kan men de maatschappelijke opbrengst of 

meerwaarde correct vergoeden en elementen van solidariteit laten doorwegen die op zich 

niet zwaar genoeg zijn om volledig buiten het mededingingsrecht te vallen: diensten die op 

de persoon zijn afgestemd, het ontbreken van een winstoogmerk (wat geen verrijking van 
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leden of vennoten betekent), betrokkenheid van vrijwilligers, lokale verankering, een 

asymmetrische relatie tussen de dienstverlener en de begunstigde, ...  

491. Het Altmark-arrest1326 gaf in 2003 aan dat de compensatie voor DAEB geen staatssteun 

vormt indien voldaan is aan vier voorwaarden, meer bepaald betreffende de belasting van 

de onderneming met de DAEB, transparantie door op voorhand parameters voor berekening 

van de vergoeding vast te stellen, efficiëntie door de onderneming te kiezen op basis van 

een overheidsopdracht of het bedrag vastleggen aan de hand van de kosten die een 

gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben gemaakt en tot slot dat er geen 

sprake is van overcompensatie.  

De Commissie heeft ingespeeld op de problematiek betreffende het vierde en moeilijk 

toepasbare efficiëntiecriterium van het Altmark-arrest, door het uitvaardigen van twee 

“DAEB-pakketten”. Dankzij deze DAEB-pakketten en meer specifiek het nu geldend DAEB-

besluit1327, worden er momenteel meer (lokale) sociale diensten uitgezonderd van 

aanmelding bij de Commissie, ongeacht omzet en bedrag van de compensatie, omdat ze 

“specifieke kenmerken” vertonen die de Commissie belangrijk vindt om in aanmerking te 

nemen. Het belangrijkste aspect is volgens de Commissie dat er sprake is van weinig 

interstatelijk handelsverkeer. Ook al worden transparantie en controleverplichtingen 

opgelegd, worden hierbij expliciet DAEB’s vermeld waarmee wordt voldaan aan sociale 

behoeften betreffende “toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding”. Het blijft dus voor de 

lidstaten mogelijk om een eigen lokaal sociaal (inschakelings)beleid met DAEB op te zetten 

en dus een kader uit te werken voor de inclusie van kwetsbare groepen, waaronder 

langdurig werklozen. Voor andere sociale diensten wordt de aanmeldingsdrempel 

daarentegen verlaagd, wat dan weer zou moeten leiden tot meer aanmeldingen en meer 

controle door de Commissie. Een eigen DAEB de minimis-regeling1328 zorgt tot slot sinds 

2012 voor een “veilige haven” voor kleine, lokale DAEB’s, wat ook opties biedt voor 

maatschappelijke ondernemingen.  

                                                      
1326

  HvJ C-280/00, Altmark, 24 juli 2003, Jur. 2003, I-7747. 
1327

  Besluit Commissie nr. 2012/21 van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2 van 
het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie 
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen, Pb.L. 11 januari 2012, afl. 7, 3. 

1328
  Verordening Commissie nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 VWEU op de-minimissteun verleend aan DAEB verrichtende ondernemingen, Pb.L. 26 april 2012, afl. 
114, 8. 
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Het voorbehouden van steun aan bijvoorbeeld entiteiten ‘zonder winstoogmerk’ blijft altijd 

riskant wegens het selectiviteitscriterium, maar is eventueel wel te rechtvaardigen binnen 

een DAEB-kader. Dit betekent echter dat men dit als overheid moet kunnen verantwoorden 

en dus proportioneel te werk moet gaan, zowel wat betreft het definiëren van de DAEB en 

de doelgroep, alsook wat betreft de compensatie die de onderneming(en) in kwestie zal 

krijgen. Beperkingen mogen niet verder gaan dan wat voor een effectieve tenuitvoerlegging 

van de taak noodzakelijk is. 

Enerzijds wordt gesteld dat dit alles nog te controlerend is van de Commissie, hoewel het 

juist de bedoeling was om de Commissie te ontlasten en te focussen op de grote, 

grensoverschrijdende staatssteunzaken. Ook is er bezorgdheid naar continuïteit van de 

dienstverlening aangezien het DAEB-besluit bepaalt dat de dienstverlening beperkt is tot 

tien jaar. Tien jaar is anderzijds als termijn ook niet kort en in tien jaar tijd kan er ook veel 

veranderen, zeker wat betreft de marktsituatie en of er nog steeds sprake is van een 

“marktfaling”, waardoor de redenering van de Commissie wel te begrijpen valt. Ook is het 

mogelijk om na tien jaar, dezelfde dienstverlener opnieuw te belasten met het verrichten 

van de DAEB. Anderzijds had de Commissie sociale diensten van algemeen belang veel 

strenger kunnen aanpakken. Sociale dienstverlening vormt immers wel degelijk een 

groeisector binnen de economie en het is bijgevolg zeker denkbaar dat te weinig controle op 

deze diensten (met de nodige inefficiënties tot gevolg) ook nadelig kan zijn voor de interne 

markt en zelfs tot misbruiken kan leiden.1329  

Onzes inziens is er een balans tot stand gebracht in het huidig DAEB-besluit, dat zowel de 

voor- als tegenstanders van dit kader voldoende tegemoet komt. Marktwerking, met 

belangrijke economische aspecten van gelijke behandeling, efficiëntie en goed bestuur zoals 

transparantie, speelt binnen het DAEB-verhaal zeker een belangrijke rol.  Toch is er aandacht 

voor het maatschappelijk aspect, waaronder dit DAEB-pakket met besluit op basis van artikel 

106, lid 2 VWEU, waar gekeken wordt naar de specificiteit en de kenmerken van deze lokale, 

sociale diensten en is er plaats voor diversifiëring omdat het gaat om relevante, 

maatschappelijke diensten met een beperkte grensoverschrijdend effect. Een klassieke 

marktwerking zou hier niet het gewenste resultaat hebben, waardoor er aangepaste 

regulering nodig is. De verstoring van de mededinging wordt dan ook in dit geval beperkt 

                                                      
1329

  J.  BAQUERO CRUZ, “Social services of general interest and the state aid rules,” in U. NEERGAARD et al., 
Social services of general interest in the EU, Den Haag, TMC Asser, 2013, 309. 
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geacht. Het compromis is hierbij wel dat er verscherpte rapportage en 

transparantievereisten zijn in het kader van meer efficiëntie. Wel zou het vanuit een 

beleidsperspectief interessant zijn om bij een volgende evaluatie van het pakket te bekijken 

of de administratieve belasting en bijhorende complexiteit in het kader van de controle van 

kleine (S)DAEB, vereenvoudigd kan worden. 

492. In analogie met het voorgaande luik, kunnen we bijgevolg besluiten dat de 

staatssteunregels voor maatschappelijke ondernemingen effectief verbeterd zijn dankzij de 

actie genomen vanuit het SBI. De vereenvoudiging van 2012 bestaat vooral uit een nieuw 

DAEB-pakket met een mededeling, een besluit dat sociale diensten onder bepaalde 

voorwaarden vrijstelt van de verplichting van een voorafgaande aanmelding en een aparte 

de minimis-regeling voor de lokale DAEB. Tevens werd ook de Algemene Groepsvrijstelling 

aangepast om meer mogelijkheden te creëren voor de inschakeling van kwetsbare groepen. 

Er is sprake van een gelijk speelveld aangezien maatschappelijke ondernemingen ook 

onderworpen worden aan de staatssteunregels, maar er rechtvaardigingen mogelijk zijn in 

het maatschappelijk belang (cfr. de rechtvaardigingen in het VWEU, de AGV, het DAEB-

pakket) en dus voor de tewerkstelling van kwetsbare groepen. 

Tegelijkertijd blijft het duidelijk dat, ondanks alle initiatieven van de Commissie om de 

staatssteun en DAEB-regelgeving in de praktijk om te zetten en concreet te implementeren, 

er nog steeds veel gespecialiseerde, juridische en economische kennis nodig is en het 

ingewikkeld blijft om de regelgeving correct te interpreteren, bijvoorbeeld bij het bepalen 

van de soort steun, het berekenen van de kost van verschillende maatregelen, de cumul 

bepalen tussen verschillende maatregelen, … Het risico is dat de lidstaten de reflex zullen 

hebben een houvast te creëren en eerder een rigide houding zullen aannemen. Daardoor 

zullen zij de regels ofwel streng interpreteren, ofwel de steun toch aanmelden om absolute 

zekerheid te hebben. Dat uit angst voor eventuele repercussies van ‘de Commissie,’ 

systemen voor tewerkstelling van kwetsbare groepen hierdoor radicaal zouden gewijzigd 

worden, zou teleurstellend zijn. 
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III. Besluit: Van de maatschappelijke onderneming in Vlaanderen naar maximalisatie van 

maatschappelijk ondernemen binnen Europa 

493. Sedert het Toia rapport1330 van 2009, dat een “roadmap” voorstelde om de positie van 

de sociale economie binnen een EU context te verbeteren en te ondersteunen, is er veel 

gebeurd. Vooral het SBI van 2011, waarbij vijf van de veertien actiepunten specifiek 

betrekking hadden op juridische componenten van sociale ondernemingen, heeft belangrijke 

stappen gezet, bijvoorbeeld wat betreft de vereenvoudiging van de implementatie van de 

staatssteunregels, alsook de toepassing van maatschappelijke componenten in 

overheidsopdrachten (zie hoger).  

494. Uit dit onderzoek is dan ook gebleken dat de EU, met aan het stuur de Commissie en 

onder het toeziend oog van het Hof, op dit moment zeker het belang erkent en de 

maatschappelijke ondernemingen mogelijkheden aanbiedt om hun 

(inschakelings)activiteiten uit te oefenen binnen de specifieke (economische) context waarin 

zij zich bevinden.  

De EU gaat echter niet zo ver toe te laten dat de implementatie van de vrij verkeer of 

mededingingsregels op een fundamentele verschillende manier worden toegepast in 

vergelijking met andere ondernemingen of dat er met andere woorden door de lidstaten 

een apart “circuit” van regelgeving met een apart statuut gecreëerd wordt speciaal voor 

maatschappelijke organisaties of voor sociale diensten van algemeen belang. Zoals de 

Commissie reeds in haar Mededeling van 1989 stelde, kan het immers om dezelfde 

economische activiteiten gaan, maar ligt het verschil in de doelstelling/functie en de manier 

van besturen:  

“Such enterprises belong to the social economy sector because of their purposes and 

the way they organize and manage their productive activity. It has nothing to do with 

the nature of the economic goods and services produced.”1331 

Deze bewering van de Commissie moet echter genuanceerd worden als het gaat om 

diensten van algemeen economisch belang, omdat het dan eigenlijk wel een ander type (of 

                                                      
1330

  Resolutie Europees Parlement van 19 februari 2009 betreffende de sociale economie, 2008/2250(INI), 10-
14. 

1331
  Communication Commission, Business in the Social economy sector, 1989, SEC(89) 2187final, 4. 
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aard) van economische activiteit betreft en een andere behandeling vereist in het algemeen 

belang (zie hoger). 

Binnen de EU context wordt wel getracht om tussen het maatschappelijk (sociaal, 

ecologisch) en het economisch aspect een balans tot stand te brengen door de bestaande 

mogelijkheden in het VWEU te benutten, de bestaande regelgeving flexibel te interpreteren 

of door secundaire instrumenten uit te vaardigen waarin aangrijpingspunten terug te vinden 

zijn voor lidstaten met de mogelijkheid om maatschappelijke elementen naar voor te 

brengen. De EU-regelgeving biedt bijgevolg een menu waarbij elke lidstaat ruimte heeft om 

zelf een (inschakelings)beleid te kunnen bepalen. Het gaat dan specifiek om het 

rechtvaardigen van een mogelijke beperking op het vrij verkeer (cfr. dwingende redenen van 

algemeen belang); de uitzondering voor bepaalde SDAB van de dienstenrichtlijn; 

nuanceringen aan het staatssteunkader (zie de de-minimissteunverordening; de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening en het DAEB-kader) en tot slot door de lidstaten de 

mogelijkheid te geven (indien zij hiervoor kiezen) om explicieter met sociale en 

kwaliteitscriteria te werken (cfr. de overheidsopdrachtenrichtlijn). De functionering en 

financiering van deze ondernemingen wordt uiteindelijk dus gegarandeerd, maar vraagt de 

nodige creativiteit vanuit de EU maar ook vanuit de lidstaat, opdat de specifieke kenmerken 

van de maatschappelijke onderneming zoals de nastreving van de maatschappelijke 

doelstelling, beperkte winstuitkering, herinvestering van opbrengsten in de 

maatschappelijke doelstelling en participatieve “governance” aspecten toch gewaarborgd 

kunnen worden. 

De nodige vraagtekens moeten dan ook geplaatst worden bij de oproep voor een aparte 

behandeling of voor een aparte toepassing van de EU regels op de maatschappelijke 

onderneming. Gezien de grote diversiteit van organisaties betreffende schaalgrootte, 

activiteiten, doelgroep medewerkers, financiële middelen, professionalisering,… lijkt dit ten 

eerste niet onmiddellijk haalbaar en ten tweede ook niet wenselijk, gezien de huidige 

mogelijkheden die in het EU recht geboden worden om toch rekening te kunnen houden 

met de specifieke context waarin deze ondernemingen moeten opereren. Wel vinden wij 

het belangrijk om in het economisch component, maatschappelijke elementen meer te laten 

doorwegen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, vinden wij immers niet dat het 

economische nastreven automatisch betekent dat het maatschappelijke moet worden 

uitgesloten en omgekeerd. Ook de EU heeft begrepen dat het economisch beleid niet los 

gezien kan worden van het sociaal beleid (cfr. de EU 2020 strategie die sociaal beleid voor de 
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eerste keer centraal stelde binnen de EU economische strategie en de versterking van de 

sociale dimensie van de EMU). Dit zal de volgende jaren echter een sterke 

mentaliteitswijziging vragen van alle lidstaten, die het roer nog steeds in handen hebben bij 

het sturen van de EU en dus zelf eigenlijk kunnen bepalen hoe maatschappelijk (sociaal, 

ecologisch,…) de EU maar ook zij als lidstaten willen zijn.  

Ook blijkt dat de EU niet alleen is bij de facilitatie van de werking van de maatschappelijke 

onderneming en dat de lidstaten tegelijkertijd mee kunnen sturen, door strategisch het 

juiste ontwerp voor hun beleidsmaatregel uit te dokteren dat hen de meeste speelruimte 

kan geven. Voor dramatische ongerustheid over het feit dat lidstaten geen eigen sociaal 

inschakelingsbeleid voor kwetsbare groepen meer kunnen uittekenen, lijkt ons bijgevolg 

geen reden te zijn, wat uiteraard niet wil zeggen dat de lidstaten het stuur volledig uit 

handen moeten geven en zeker actief mee moeten blijven trachten navigeren.  

De maatschappelijke ondernemingen zelf lijken zich in eerste instantie eerder passief mee te 

laten voeren in het debat betreffende de toepassing van EU regelgeving. Aangezien de 

uitkomst van de gekozen route rechtstreekse implicaties heeft voor hun functionering (en 

dus zeker geen ver-van-mijn-bedshow is), moeten echter ook zij de nodige 

verantwoordelijkheid nemen en in de mate van het mogelijke zelf mee de route uitstippelen 

en bijsturen waar nodig vanop de achterbank.  

495. Criticasters spreken van een wisselend succes van het Social Business Initiative omdat 

niet alle doelstellingen gehaald zijn, waardoor de oproep voor een vervolgtraject of een “SBI 

2” steeds luider wordt. Het is dan ook duidelijk dat het werk van de Commissie om een  

aangepaste EU “leefomgeving” (door de Commissie als “ecosysteem” omschreven) voor 

sociale ondernemingen te maken nog niet is afgerond. Zo wordt er door de ruime sociale 

economie sector nog steeds gepleit voor Europese (juridische) statuten voor verenigingen, 

stichtingen en mutualiteiten (zoals er nu reeds bestaat voor coöperaties), omdat zij van 

mening zijn dat het gebrek aan een EU statuut hun werking over de grenzen van de lidstaten 

heen binnen de EU bemoeilijkt, o.a. wat betreft administratieve last, fiscaliteit,... en dat er 

op dit gebied nog geen sprake is van een “gelijk speelveld” ten aanzien van reguliere 

ondernemingen die wel gemakkelijker grensoverschrijdend kunnen concurreren. Tot nu toe 

is het realiseren van dergelijke statuten niet gelukt (denk aan de recente terugtrekking van 

het Commissievoorstel voor een Europees statuut voor stichtingen) omdat er in de Raad 

unanimiteit gevraagd wordt bij het aannemen van deze voorstellen en bepaalde lidstaten 

hier klaarblijkelijk niet op zitten te wachten. Hier komt de paradox van de sociale economie 



De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief 

 
435 

terug naar boven, gekenmerkt door een sterke diversiteit betreffende ondernemingsvorm, 

activiteit, beheersvorm, … waardoor een “one size fits all” - principe niet toegepast kan 

worden op EU bepalingen betreffende de interne markt (een mutualiteit of een stichting 

heeft wellicht andere noden dan een sociale inschakelingsonderneming). Er is ook nog werk 

aan de winkel wat betreft het meten van de maatschappelijke impact, het verzamelen van 

statistische gegevens, het beter faciliteren van financiering en investeringen in 

maatschappelijke ondernemingen, etc. 

496. De Vlaamse sociale inschakelingseconomie heeft reeds jarenlang een brugfunctie 

vervuld met de reguliere economie, door te investeren in de opleiding van toekomstige 

reguliere werknemers (werkervaringsprogramma’s), doorstroom in de mate van het 

mogelijke te realiseren (sociale en beschutte werkplaatsen en invoegbedrijven, nu 

maatwerkbedrijven en -afdelingen) en door zwartwerk te regulariseren (lokale 

diensteneconomie). Over de jaren zijn deze ondernemingen ook geëvolueerd van 

“experimentele projecten” opgericht vanuit burgerinitiatieven naar volwaardige 

ondernemingen voor de herinschakeling van risicogroepen in het arbeidsproces met een 

eigen juridisch kader. De volgende stap in de evolutie, waarbij sociale en beschutte 

werkplaatsen dichter bijeen werden gebracht, werd door het maatwerkdecreet in 

Vlaanderen een feit. De bedoeling is vervolgens dat maatwerkbedrijven en ondernemingen 

uit het reguliere circuit nog intensiever met elkaar samenwerken wat zeker een haalbare 

kaart lijkt (bijvoorbeeld door meer “enclavewerking” van maatschappelijke ondernemingen 

in reguliere ondernemingen voor bepaalde taken uit het productieproces, die nu voor alle 

maatwerkbedrijven openstaan). Verder kunnen reguliere bedrijven als ze dat willen ook 

beroep doen op de subsidies voor de tewerkstelling van kwetsbare groepen door een 

maatwerkafdeling op te richten of door zelf een maatwerkbedrijf te worden, al blijft het nog 

een vraagteken of zij dit effectief zullen doen. De maatwerkbedrijven kunnen meer 

activiteiten ontplooien dan vroeger, aangezien er geen beperking meer is op de soort 

activiteit die uitgeoefend mag worden en deze ondernemingen, naast de vzw, ook de 

vennootschap met sociaal oogmerk als ondernemingsvehikel mogen aannemen.  

Hoewel de gemeenschappelijke doelstelling van beide ondernemingsgroepen duidelijk is, 

namelijk het creëren van meer tewerkstelling, ook voor kwetsbare werknemers, moet men 

durven toegeven, ook vanuit beleidsperspectief, dat deze ondernemingen vooralsnog op dit 

moment een duidelijk verschillende finaliteit hebben (winst nastreven vs. kwetsbare 

groepen tewerkstellen). Er zijn ook grenzen aan wat mogelijk is binnen de context van de 
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huidige (niet stabiele) arbeidsmarkt (cfr. toenemend gebrek aan banen voor laagopgeleiden) 

en de verschillende sectoren, maar ook wat betreft arbeidscultuur rond diversiteit op de 

werkvloer, ondernemingszin en last but not least, de vooroordelen en bijgevolg mogelijke 

synergieën vanuit deze doelstellingen.  Het is echter te hopen dat door het 

maatwerkdecreet, beide ‘types’ van ondernemingen steeds meer naar elkaar zullen 

toegroeien (los van de uiteindelijke doelstelling), zij in toenemende mate competenties 

kunnen uitwisselen (kwaliteit vs. efficiëntie; stakeholdermodel vs. shareholdermodel) en dat 

over de jaren door kruisbestuiving nieuwe hybride ondernemingen zullen ontstaan, 

waardoor ondernemingen uit de ‘reguliere sector’ meer maatschappelijk en duurzaam 

kunnen ondernemen met een tastbare maatschappelijke impact. Uiteindelijk zou het er 

moeten op neerkomen dat alle ondernemingen, los van de uiteindelijke primaire 

doelstelling, namelijk rendabiliteit van de onderneming verhogen versus verhogen van de 

tewerkstellingsgraad en de werkloosheid doen dalen, in lijn met de houding van de EU om te 

kijken naar de activiteit en niet enkel naar de doelstelling, maatschappelijke ondernemingen 

worden. Hoewel MVO reeds toegepast wordt door verschillende ondernemingen, 

bijvoorbeeld in het kader van hogergenoemde “enclavewerking” (consumenten verwachten 

steeds meer en ondernemingen beginnen te beseffen dat enkel winst nastreven voor hen 

niet altijd voldoende is), toch verhindert een bedrijfseconomische logica vaak een te 

doorgedreven vorm van nastreving van een maatschappelijk rendement wegens de vrees 

voor een verlies aan rendabiliteit. Het is echter overduidelijk dat op lange termijn, sociale 

vraagstukken en milieukwesties een toenemende impact zullen hebben op het financieel 

component.1332 

497. De mate van ondersteuning van maatschappelijke ondernemingen, maar eigenlijk van 

alle sectoren binnen de social profit, blijft het voorwerp van politieke keuzes. De keuze in 

Vlaanderen in het kader van het maatwerkverhaal waarbij de nadruk wordt gelegd op 

doorstroom, professionalisering en minder afhankelijkheid van subsidiëring en bijgevolg het 

aanhalen van nauwere banden met het reguliere circuit om een meer inclusieve 

arbeidsmarkt tot stand te brengen, is hier een voorbeeld van. De stemmen om een apart 

tewerkstellingscircuit te behouden omdat het geloof van tewerkstelling in een regulier 

circuit voor deze personen er niet is, moeten het opnemen tegen diegenen die overtuigd zijn 

dat een afgesloten circuit kwetsbare werknemers beperkt en dat de inclusieve arbeidsmarkt 
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  X., “The best performing CEOs in the world,” Harvard Business Review, November 2015, 49-59 en K. 
LEMMENS, “De dinosaurussen zullen falen,” De Standaard, 12 maart 2014, 24. 
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van de 21e eeuw net het omgekeerde vergt. Uiteraard is het aangewezen om iedereen 

gelijke kansen te kunnen garanderen en dus ook de kans op tewerkstelling in het reguliere 

circuit. Wel moet ook hier een balans worden gevonden om voor diegenen waarvoor dit niet 

mogelijk is, de optie te laten om in een beschut circuit te blijven werken en bijgevolg voor 

iedere kwetsbare werknemer een echt ‘traject op maat’ aan te bieden.  

Het beleid in het algemeen, zij het vanuit EU-perspectief of nationaal perspectief, heeft de 

belangrijke taak en de verantwoordelijkheid om blijvende impulsen en de nodige 

ondersteuning  te geven om maatschappelijk te kunnen ondernemen, of het nu in het kader 

is van tewerkstelling van kansengroepen of het oplossen van andere maatschappelijke 

problematieken en de wens hiervoor ook duidelijk te maken op EU niveau. Wat velen vaak 

vergeten is dat de EU een politieke instelling is, die uit verschillende lidstaten bestaat. Zij 

kunnen hier een belangrijke rol vervullen door te blijven aangeven wat zij al dan niet nodig 

hebben om een degelijk maatschappelijk beleid te kunnen voeren. Het is duidelijk dat de vrij 

verkeersregels en de mededingingsregels hier een blijvende impact op zullen hebben, maar 

de EU (de Commissie) zal niet altijd concreet weten en/of beseffen hoe het er in het 

werkveld aan toegaat. Het faciliteren van de nastreving van maatschappelijke elementen in 

verdragen, richtlijnen maar ook in “soft law” en beleidsprocessen is nu eenmaal 

ingewikkelder dan terugvallen op een pure marktlogica, maar biedt tevens heel wat kansen 

voor diegenen die de nodige inzet willen bewerkstelligen. 

In een recente resolutie dit jaar van het Europees Parlement over sociaal ondernemerschap 

en sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid1333, werd de ondersteuning hiervoor 

expliciet aangereikt: 

“De economische en financiële crisis moet worden gezien als een kans om toe te 

werken naar een economisch model van de EU dat duurzamer is en beter is toegerust 

op sociale en territoriale samenhang en milieuduurzaamheid (…) elke verbetering van 

de economische en financiële situatie moet worden aangevuld met krachtige steun 

voor inclusieve, duurzame, hoogwaardige werkgelegenheid (…) de sociale en solidaire 

economie kan een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van dit doel en moet 

tevens worden gezien als een aanjager in deze overgang om kwesties op sociaal, 

milieu- en economisch gebied meer in evenwicht te brengen.” 

                                                      
1333

  Resolutie van het Europees Parlement van 10 september 2015 over sociaal ondernemerschap en sociale 
innovatie bij de bestrijding van werkloosheid, 2014/2236(INI). 
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Eerder stelde de Akte voor de Interne markt II1334 treffend:  

“De sociale economie en sociale ondernemingen zijn belangrijke actoren in sociale 

innovatie, integratie en vertrouwen. Om het vertrouwen in de interne markt te 

ondersteunen en de sociale markteconomie te versterken zijn plichtsbewuste en 

innovatieve ondernemingen nodig die een positieve invloed kunnen doen gelden op 

de samenleving en het milieu.” 

498. De maatschappelijke onderneming kan de komende jaren een effectief 

evenwichtsmechanisme aanreiken als katalysator voor het verzoenen van maatschappelijke 

en economische belangen binnen de EU (ondernemerschap, innovatie en jobcreatie vs. de 

sociale inclusie van kwetsbare groepen garanderen dankzij tewerkstelling, waarbij 

zelfredzaamheid en solidariteit gecombineerd worden) en effectief een sterkere “sociale 

markteconomie” verwezenlijken. Maar eigenlijk zou men verder moeten willen ambiëren en 

dit betekent dan ook navelstaren tot een minimum beperken. Het zou immers niet mogen 

uitmaken of er sprake is van een sociale of maatschappelijke onderneming of van sociaal 

innovatief ondernemen of van maatschappelijk verantwoord ondernemen, want het betreft 

eigenlijk dezelfde na te streven doelstelling: het realiseren van zoveel mogelijk 

maatschappelijk en/of ecologisch impact bij het ondernemen.  

Het streefdoel van de EU zou dan ook minstens moeten zijn om potentiële maatschappelijke 

duurzaamheid en impact bij alle ondernemingen actief op de EU interne markt tot uiting te 

laten komen door blijvend te ondersteunen waar mogelijk en de lidstaten aan te moedigen 

om die keuze effectief te durven maken in het voordeel van haar burgers die momenteel 

intensief op zoek zijn naar meer verbondenheid en vertrouwen in het EU model.  

                                                      
1334

 Mededeling Commissie, Akte voor de interne markt II: Samen voor nieuwe groei, 3 oktober 2012, 
COM(2012)573 definitief, 17. 
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