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Dienstenvanalgemeeneconomischbelang
enuniverseledienstverplichtingeninde
gezondheidszorg

W.Sauter∗

Hetbegrip‘Dienstenvanalgemeeneconomischbelang’
(DAEB)iseenEuropeesrechtelijkconcept1datdientom
eenbrugteslaantussendebehartigingvanlegitieme
publiekedoelenopnationaalniveauenerzijdsenderegels
voorvrijverkeer,mededingingenstaatssteunanderzijds.
HetbelastenvanondernemingenmeteenDAEBdienttot
hetgaranderenvandeverstrekkingvaneenuniversele
dienst.DezebijdragesteltvoorbijhetinstellenvanDAEB
eengestructureerdetoetstehanterenwaarbijhetbegrip
marktfalenenhetafwegenvanzoveelmogelijkmarkcon-
formeoplossingencentraalstaan.Verderwordtingegaan
opdevraagofDAEBrelevantzijnvoordecuratievezorg.

DeRolvanDAEBinhetEGrecht
HetEGrechtkentinbeginseleenbinairsysteem.Erishet-
zijsprakevanstaatsverstrekkingvandienstenrespectie-
velijkverstrekkinggebaseerdopsolidariteit,waarbijde
mededingingsregelsinhetgeheelnietvantoepassingzijn,
hetzijsprakevanleveringdooreenonderneming,waarbijhet
mededingingsrechtonverkortvantoepassingis.Hetonderne-
mingsbegripdatwordtgehanteerdiseenfunctioneelbegrip:
nationaalrechtelijkekwalificatieszijndusnietrelevant.

Tegelijkertijdkunnendeopbasisvanstaatsverstrek-
kingdanweldoorondernemingengeleverdedienstenfeitelijk
zeervergelijkbaarofzelfsidentiekzijn.Ditheefteenpara-

doxaalresultaat.Verticaalgeïntegreerdedienstendiedoor
overhedenwordengeleverdwordengenegeerddoorhetVer-
drag,terwijlzelfseenkleinedosisconcurrentiebijhetleveren
vandiezelfdedienstenertoekanleidendatdeverdragsregels
inhunvollegestrengheidwordentoegepastzodatlegitieme
openbarebelangeninhetgedrangkunnenraken.

Hetisduidelijkdatditbinaireofzwart-witsysteemleidt
totproblemenbijgedeeltelijkeofgefaseerdeliberaliseringen
bijhybridesystemendiemarktwerkingmetoverheidsingrij-
pencombineren:degrijstintendiedewerkelijkheiddoor-
gaanskenmerken.Ditisproblematischomdatgedeeltelijke
liberaliseringvaaknietalleeneenpolitiekenoodzaakismaar
ookwenselijkkanzijnteneindedestabiliteitvanhetsysteem
tegaranderen.Hetkanbijvoorbeeldnuttigzijnomtevoor-
zienineenovergangsfaseofomteexperimenterenmetvrij-
heidsgradenbijdetransitienaarmarktwerking.

Als enige uitzondering op bovengenoemd binair
systeembiedenDAEBeenuitweguitditdilemma.Doelvan
hetDAEBconceptishettreffenvaneenbalanstussenpublie-
kedoeleindenopnationaalniveauenmarktgerichteVer-
dragsregelsopEuropeesniveau.Daaromzijnproportionele
mededingingsbeperkingentoegestaantenbatevanonderne-

WolfSauterwerktvoordeNederlandseZorgautoriteitenis

alsextramuralefellowverbondenaanhetTilburgCentrefor

LawandEconomics(TILEC).Dezebijdrageisgeschrevenop

persoonlijketitel.
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mingendiezijnbelastmeteenDAEB.Opdezewijzeismaat-
werkperspecifiekeDAEBmogelijk.DitmaaktDAEBgeschikt
voorgedeeltelijkeliberalisering,voorhybridesystemen(zoals
marktenmetoverheidsbemoeienis)envoordeovergangnaar
marktwerking.OverigenskentookhetNederlandsemededin-
gingsrechteenDAEBuitzondering.

VooreenDAEBzijnvereist:
– hetbestaanvaneenalgemeeneconomischbelang(legi-

tiemdoel)
– eenondernemingdieisbelastmeteenDAEB(bijwettelijk

voorschriftofbesluit)
– alleendaartoeproportionele(noodzakelijke)beperkingen

opmededinging,vrijverkeerenstaatssteun.

DebegrippenDAEBenuniverseledienstspeeldeneensleu-
telrolbijdeliberaliseringvandenetwerksectoren.Nude
liberaliseringvandezorgopgangkomtwordenDAEBook
opditgebiedsteedsrelevanter.OpEuropeesniveauligtop
ditmomentdeAzivozaakoverhetNederlandserisicovereve-
ningsysteemvoorbijhetGvEA2.Opnationaalniveauzalhet
DAEBconceptvooralaandeordekomeninfusiezakeninde
zorgenspeeltheteenrolbijvraagstukkenoverdemogelijke
verdereliberaliseringvanzorgmarkten.

InNederlandzijndeziekenhuismarkteneenbelangrijk
voorbeeldvaneensectordieophetmomentstriktgeregu-
leerdiswaardeoverheidoverweegtommeerconcurrentie
toetestaan.Daaromiseenanalysevandemogelijkerolvan
DAEBindezecontextopportuun.

Achtergrond
HetDAEBbegripisoorspronkelijkafkomstiguitartikel86(2)
EG.Indeloopvaneenmeerdantienjaardurendepolitieke
discussie,3gevoeddoorarrestenvanhetHvJEG4diederele-
vantievanhetDAEBbegriponderstreepten,isditartikelaan-
gevuldmetverwijzingennaarDAEBinartikel16EGVerdrag
enartikel36vanhetHandvestvandegrondrechteninde
EuropeseUnie.RecentelijkistijdensdeEuropeseRaadvan
juni2007opNederlandsinitiatiefeenProtocoloverdiensten
vanalgemeen(economisch)belangtoegevoegd.5Hetont-
werpHervormingsverdragbevatvoortseenwijzigingvan
artikel16(wordt14)EGdieeenbasisscheptvoorwetgeving
opditfrontdoorhetEuropeesParlementendeRaad.

Samenvattendkanechterwordengestelddatdezedis-
cussieweinigconcreetsheefttoegevoegdaanartikel86(2)EG.
Erisdanookvooralsprakegeweestvaneendefensieveactie
vandeEuropeseCommissieomzichteweertestellentegen
verlangensnaareenalgemene‘openbaredienst’exceptiedie
helebedrijfstakkenvandeverdragsregelszouuitzonderen.
Omditdoel(geenveranderingtenopzichtevanartikel86(2)
EGendejurisprudentieterzake)tebereikeniswijdlopigver-
gaderdengeconsulteerd.Welopvallendisdetoevoegingvan
‘eenhoogniveauvankwaliteit,veiligheidenbetaalbaarheid,
gelijkebehandelingendebevorderingvandealgemenetoe-
gangenvanderechtenvandegebruiker’inhetNederlandse
Protocoldieextrarichtinggeeftaandeuniverseledienst(zie
verderhierna).EnigszinscynischpresenteertDeEuropese

CommissieditProtocolnualsdekernvandelangverwachte
verduidelijkingdieinhetbijzondereenkaderrichtlijnover-
bodigmaakt.6

OpEuropeesniveauwerdindezelfdeperiodeoverigens
ooknogeenanderebelangrijketrendgezet.Indenetwerk-
sectorenspeeldedeDAEBeensleutelrolomdathetmogelijk
bleekovereenstemmingtebereikenoverliberaliseringvan
dezesectorendooropCommunautairniveaudoormiddel
vanharmonisatiewetgevinguniverseledienstverplichtingen
opteleggen.7Hieruitbleekduidelijkhoezeerinvoorheen
beschermdesectorenhetnauwkeurigdefiniëreneninkaderen

2 GvEA,zaakT-84/06,AzivovCommissie,beroepingesteldop13maart
2006.

3 COM(2004)374def.,Witboekoverdienstenvanalgemeenbelang;
COM(2003)270def.,Groenboekoverdienstenvanalgemeenbelang;
COM(2001)598def.VerslagaandeEuropeseraadvanLaken–Dien-
stenvanalgemeenbelang;MededelingvandeCommissie,Diensten
vanalgemeenbelanginEuropa,PbEG2001,C17/4;Dedienstenvan
algemeenbelanginEuropa,PbEG1996,C281/3.Zieooknoot6.

4 MetnamevanafHvJEG19maart1991,zaakC-202/88Randap-
paratuurRichtlijn,Jur.1991,p.I-1223;HvJEG17november1992,
gevoegdezakenC-271/90,C-281/90enC-289/90Dienstenrichtlijn,
Jur.1992,p.I-5833;HvJEG19mei1993,zaakC-320/91Procureurdu
RoivPaulCorbeau,Jur.1993,p.I-2533.

5 ‘Protocolbetreffendedienstenvanalgemeenbelang.DeHogeVerdrag-
sluitendePartijen,Wensendhetbelangvandienstenvanalgemeen
belangtebenadrukken;Hebbenovereenstemmingbereiktoverde
volgendeinterpretatievebepalingen,dieaanhetVerdragbetreffende
deEuropeseUnieenaanhetVerdragbetreffendedewerkingvande
EuropeseUniezullenwordengehecht:

 ‘Artikel1DegedeeldewaardenvandeUniemetbetrekkingtotdiensten
vanalgemeeneconomischbelangindezinvanartikel16vanhetEG-
Verdragomvattenmetname:
– deessentiëlerolenderuimebevoegdheidvandenationale,regio-

naleenlocaleautoriteitenomdienstenvanalgemeeneconomisch
belangteverrichten,temachtigenenteorganiserenopeenmanier
diezoveelmogelijkinovereenstemmingismetdebehoeftenvande
gebruikers;

– dediversiteittussenverschillendedienstenvanalgemeenecono-
mischbelangendeverschillenindebehoeftenenvoorkeurenvan
degebruikersdiekunnenvoortvloeienuitverschillendegeografi-
sche,socialeofcultureleomstandigheden;

– eenhoogniveauvankwaliteit,veiligheidenbetaalbaarheid,gelijke
behandelingendebevorderingvandealgemenetoegangenvande
rechtenvandegebruiker;

 Artikel2
 DebepalingenvandeVerdragendoenopgenerleiwijzeafbreukaan

debevoegdheidvandelidstatenomniet-economischedienstenvan
algemeenbelangteverrichten,temachtigenenteorganiseren.’.Zie
EuropeseRaadvanBrussel21/22juni2007,conclusiesvanhetvoorzit-
terschap,p.21.

6 ZieCOM(2007)725def.Dienstenvanalgemeenbelang,metinbegrip
vansocialedienstenvanalgemeenbelang:EennieuwEuropeesenga-
gement,endebegeleidendedocumenten,metnameSEC(2007)1515,
CommissionStaffworkingdocument:Progresssincethe2004White
paperonservicesofgeneralinterest.
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vanhetpubliekebelangvoorwaardenzijnvoor(hetbereiken
vanovereenstemmingover)marktwerking.

Hetgaathetbereikvandezebijdragetebuitenomop
deEuropesepolitiekeverwikkelingennaderintegaan.Uit-
eindelijkblijfttochvooralartikel86(2)EGvanbelang.

Juridischebasis

Europees
DejuridischebasisvoorDAEBinhetEuropeserechtwordt
dusgevormddoorartikel86(2)EG.Artikel86EGbevatnaast
eenbijzonderregimevoorDEABookregelsvooronderne-
mingenmetbijzondereenexclusieverechten,enbevoegd-
hedenvoordeEuropeseCommissiemetbetrekkingtotbeide
categorieënondernemingen.Dezeuitzonderingsregelsheb-
benbetrekkingopallebepalingenvanhetEGVerdrag,dus
nietalleenopdemededingingsregelsmaarbijvoorbeeldook
opdevrijverkeer-enstaatssteunregels.

Artikel86EGluidtalsvolgt:
1.Delidstatennemenofhandhavenmetbetrekking
totdeopenbarebedrijvenendeondernemingenwaar-
aanzijbijzondereofuitsluitenderechtenverlenen,
geenenkelemaatregelwelkeinstrijdismetderegels
vanditVerdrag,metnamediebedoeldindeartikelen
12en81totenmet89.
2.Deondernemingenbelastmethetbeheervandien-
stenvanalgemeeneconomischbelangofdiehetkarak-
terdragenvaneenfiscaalmonopolie,vallenonderde
regelsvanditVerdrag,metnameonderdemededin-
gingsregels,voorzoverdetoepassingdaarvandever-
vulling,infeiteofinrechte,vandehuntoevertrouwde
bijzonderetaaknietverhindert.Deontwikkelingvan
hethandelsverkeermagnietwordenbeïnvloedineen
matediestrijdigismethetbelangvandeGemeen-
schap.
3.DeCommissiewaaktvoordetoepassingvandit
artikelenricht,voorzovernodig,passenderichtlijnen
ofbeschikkingentotdelidstaten.

Artikel86isgerichttotdeLidstaten,ennietdirecttotonder-
nemingen.HetverbiedtdeLidstatenommetbetrekkingtot
deinhetartikelgenoemdesoortenondernemingenmaat-
regelentenemendiestrijdigzijnmethetVerdragmeteen
beperkteuitzonderingvoordienstenvanalgemeenecono-
mischbelang.Alszodanigkanartikel86EGwordengezien
alseenuitwerkingvanhetbeginselvandeGemeenschaps-
trouwdatinartikel10EGisneergelegd.Zoweldetoepassing
vandehoofdregelalsvandeuitzonderingzijnonderworpen
aantoezichtdoordeEuropeseCommissie.

Artikel86(2)EGbevatduseenbeperktederogatieten
behoevevandienstenvanalgemeeneconomischbelang(en
fiscalemonopolies).Dezeisbeperkttotgevallenwaarinde
Verdragsregels,inhetbijzonderdemededingingsregelsende
vrijverkeersregels,hetuitoefenenvaneentaakvanalgemeen
economischbelangindewegzoustaan,enwaardebetref-

fendemaatregelenvandeLidstatennietinstrijdzijnmethet
Gemeenschapsbelang.Hiermeewordenduseisenvannood-
zakelijkheidenproportionaliteitgesteld.

Nationaal
Ietsvergelijkbaarsgeldtvoordebepalingenvannationaal
mededingingsrechtdiebetrekkinghebbenopDAEB.Demede-
dingingsregelsgeldenvoorondernemingenbelastmetDAEB
alleenvoorzoverhenditnietverhindertdehenopgedragen
taaktevervullen.Ditisvoorhetkarteltoezichtvastgelegdin
artikel11Mw,voormisbruikvaneconomischemachtspositie
inartikel25Mwenvoordefusiecontroleinartikel41(3)Mw.

ZowelEuropeesalsnationaalgeldtdusvooronderne-
mingenbelastmetDAEBdatdegewoneregelsvantoepas-
singzijntenzijditdevervullingvanDAEBtakenverhindert.
InhetvervolgvandezebijdragewordensteedsdeEuropese
regelsaangehaald–naaranalogiegeldthetgeenbesproken
wordtookopgrondvandebetreffendebepalingenvande
Mw.

Begrippenendefinities
Hieronderwordtkortingegaanopeenaantalbegrippendat
centraalstaatbijdetoepassingvanDAEB.Ditbetreftin
deeersteplaatsdebegrippenondernemingensolidariteit,
gevolgddoordebegrippen(hetbelastzijnmet)DAEBenuni-
verseledienst.

Hetondernemingsbegrip
Indeeersteplaatsmoetwordenopgemerktdathetbegrip
‘economisch’inDAEBdoeltopdeaardvandebetreffende
activiteit,ennietophetonderliggendealgemenebelang.
Datalgemenebelangkandusookniet-economischvanaard
zijn,enbijvoorbeelddevolksgezondheidbetreffen.8Denotie
van‘economische’dienstenisvanbelangaangezienartikel
86(2)EGbetrekkingheeftopondernemingen:overhedendie
alszodanighandelenzijnimmersnietonderworpenaande
mededingingsregels.

7 Richtlijn2003/55/EGvanhetEuropeesParlementendeRaadvan
26juni2003betreffendegemeenschappelijkeregelsvoordeinterne
marktvooraardgasenhoudendeintrekkingvanRichtlijn98/30/EG,Pb
EG2003,L176/57;Richtlijn2003/54/EGvanhetEuropeesParlement
endeRaadvan26juni2003betreffendegemeenschappelijkeregels
voordeinternemarktvoorelektriciteitenhoudendeintrekkingvan
Richtlijn96/92/EG–Verklaringenmetbetrekkingtotontmantelings-
enafvalbeheeractiviteiten,PbEG2003,L176/37;Richtlijn97/67/EG
vanhetEuropeesParlementendeRaadvan15december1997betref-
fendegemeenschappelijkeregelsvoordeontwikkelingvandeinterne
marktvoorpostdienstenindeGemeenschapendeverbeteringvan
dekwaliteitvandedienst,PbEG1998,L15/14;COM/2006/0594def.,
VoorstelvooreenrichtlijnvanhetEuropeesParlementendeRaad
totwijzigingvanrichtlijn97/67/EGmetbetrekkingtotdevolledige
voltooiingvandeinternemarktvoorpostdienstenindeGemeen-
schap;Richtlijn2002/22/EGvanhetEuropeesParlementendeRaad
van7maart2002inzakedeuniverseledienstengebruikersrechten
metbetrekkingtotelektronische-communicatienetwerkenen-diensten
(Universeledienstrichtlijn),PbEG2002,L108/51.

8 BuendiaSierra,Hoofdstuk6:‘Article86’inJ.FaullandA.Nikpay
(red.),TheEUlawoncompetition(Oxford:OUP,2eed.,2007),p.644.
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Deeerstevraagisdaaromhoehetbegriponderneming
dienttewordenafgebakend.DerechtspraakvanhetHvJEG
overditonderwerpisfunctioneelvanaard:ditbetekentdat
dejuridischevormdienaarnationaalrechtgehanteerdwordt
irrelevantis.9Inplaatsdaarvanisvanbelangofdebetreffen-
deentiteitzichbezighoudtmeteeneconomischeactiviteit:

Indecontextvanhetmededingingsrechtmoetworden
gepreciseerd,dat(…)hetbegripondernemingelkeeenheid
omvatdieeeneconomischeactiviteituitoefent,ongeacht
haarrechtsvormendewijzewaaropzijwordtgefinancierd
(…).10

Eeneconomischeactiviteitwordtgedefinieerdalsiede-
reactiviteitdiebestaatuitopeenmarktleverenvangoederen
ofdiensten,11inhetbijzondertegenbetalingenwanneereco-
nomischrisicogedragenwordt.Ookhetleverenvangoederen
ofdienstenonderconcurrentie–ofwaarconcurrentie(dus
potentieel)mogelijkis–wordtgezienalshetuitoefenenvan
eeneconomischeactiviteitalsonderneming.12Zobepaalde
hetHvJEGbijvoorbeeldtenaanzienvanambulancediensten
inhetGlöcknerarrest.13Ditleidtdanooktotdeconclusiedat
slechtsweinigorganendieactiefzijnindegezondheidszorg
nietalsondernemingenmoetenwordengezien.14

Solidariteit
Financiëlesolidariteitenhetuitsluitenvanvoorzieningonder
marktvoorwaardenzijndevoorwaardendiewordengesteld
omeensysteemteclassificerenalsuitsluitenddienendtot
eensociaaldoel.Inditgevalwordendebetroffenorganisa-
tiesnietbeschouwdalsondernemingenenuitgeslotenvan
dewerkingssfeervanhetmededingingsrecht(maarnietvan
dievanhetvrijverkeerendeaanbestedingsregels).Hierbij
wordenfactoreninaanmerkinggenomenalshetdoelende
verplichteaardvaneensysteem,dematevanoverheidsbe-
moeienis,herverdelingendewijzewaaropbijdragenworden
berekendenaansprakenwordenopgebouwd.15

Omtebepalenofdemededingingsregelsvantoepas-
singzijnwordtdusenerzijdsnagegaanofeenbepaaldeorga-
nisatieactiefisopeenmarkt,respectievelijkofzijnactivitei-
tenonderconcurrentieuitgevoerd(zoudenkunnen)worden,
anderzijdsofelementenvansolidariteitdeboventoonvoeren.
Alssprakeisvaneenoverheidsorgaanzijndemededingings-
regelsnietvantoepassingenisartikel82(2)EGnietrelevant.
Betrefthetechtereenondernemingdanzijndemededin-
gingsregelsvantoepassing,enkanonderomstandigheden
artikel82(2)EGwordeningeroepen.

Dienstenvanalgemeeneconomischbelang
TotdusverbestaatgeendefinitievanDAEB,nocheendefi-
nitievelijstvandeactiviteitendiedaaronderkunnenval-
len.Demeestgangbareuitlegisdatjuistdebedoelingvan
hetVerdragisomdeLidstateneenzoruimmogelijkevrij-
heidtelatenbijhetaanwijzenvanDAEB.Bovendienishet
conceptDAEBdynamisch:deperceptievanwathieronder
dienttevallenvarieertnaarplaatsentijd.Hetisdusmogelijk
datdienstendievandaagalsDAEBbeschouwdwordendat
overvijfoftienjaarnietmeerzijn,enviceversa.Ditiseen

belangrijkgegevenvoordeproportionaliteitstoetsdiedus
evenminabsoluteuitkomstenkanopleveren.16

BelastzijnmeteenDAEBdooreenoverheidshandeling
OngeachthetfeitdatdecategorieDAEBopengeformuleerdis
vereisthetinroepenvaneenDAEBexceptieweldegelijkdat
ersprakeisvaneenondernemingdiebelastismeteenDAEB.
Ditmoetgezienwordenalseenconstitutievehandeling:

Deondernemingendiemethetbeheervaneendienst
vanalgemeeneconomischbelangzijnbelast,moetenmetdie
taakzijnbelastdooreenhandelingvandeoverheid.17

HetHvJEGheeftditvolstrektduidelijkgemaaktmet
betrekkingtotfinanciëlecompensatievooropenbaredienst-
verplichtingen.Omtevoorkomendatdergelijkecompensa-
tiealsstaatssteunwordtaangemerktdientdebegunstigde
ondernemingdaadwerkelijkbelasttezijnmetduidelijke
omschrevenopenbaredienstverplichtingen.18Deoverheids-
handelingmoeteenduidelijkeadressantkennenalsmede
duidelijkomschrevenverplichtingenenobjectieveendoor-
zichtigeparametersopbasiswaarvandecompensatievooraf
wordtvastgesteld.Dezecompensatiemagniethogerzijndan
nodigisomdeopenbaredienstverplichtingtedekken(inclu-
siefeenredelijkewinst).Tenslottewordtwaargeenopenbare
aanbestedingsprocedureisgevolgddefinanciëlecompensatie
berekendopbasisvandekostenvaneengemiddelde,goed
beheerdeonderneming.

HetregimetenaanzienvanstaatssteunenDAEBisver-
deruitgewerktineenKaderregelingeneenBeschikkingvan

9 HvJEG16juni1987,zaak118/85Transparantierichtlijn,Jur.1987,
p.2599,r.o.11.

10 HvJEG23april1991,zaakC-41/90Höfner,Jur.1991,p.I-1979,
r.o.21.

11 HvJEG12september2000,gevoegdezakenC-180/98totC-184/98
Pavlov,Jur.2000,p.I-6451,r.o.73e.v.endeverdereverwijzingen
aldaar.

12 HvJEG23april1991,zaakC-41/90Höfner,Jur.1991,p.I-1979,r.o.22
and23.

13 HvJEG25oktober2001,zaakC-475/99FirmaAmbulanzGlöckner,
Jur.2001,p.I-8089,r.o.20.

14 Hatzopoulos,‘HealthlawandPolicy:TheImpactoftheEU’,inG.de
Búrca(red.),EULawandtheWelfareState:InSearchofSolidarity
(Oxford:OUP2005),p.111,opp.148.

15 HvJEG17februari1993,gevoegdezakenC-159/91andC-160/91Pou-
cetandPistre,Jur.1993,p.I-637;HvJEG22mei2003,zaakC-355/00
Freskot,Jur.2003,p.I-5263.;HvJEG11juli2006,zaakC-205/03P
Fenin,Jur.2006,p.I-6295.

16 COM(2003)270def.,Groenboekoverdienstenvanalgemeenbelang,
p.14.

17 GvEA13juni2000,zakenT-204en270/97EPAC,Jur.2000,p.II-2267,
r.o.125-128endeverdereverwijzingenaldaar.

18 HvJEG24juli2003,zaakC-280/00AltmarkTrans,Jur.2003,
p.I-7747.VergelijkHvJEG22november2001,zaakC-53/00Ferring,
Jur.2001,p.I-9067.
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deCommissiediehiernietverderbehandeldworden.19Hetis
welvermeldenswaardigdatdeBeschikkinguitdrukkelijkde
mogelijkheidscheptomziekenhuisbekostiginguittezonde-
renvanhetvereisteomdezeonderdestaatssteunregelsaan
temeldenindiendezebekostigingineenredelijkeverhou-
dingstaattenopzichtevandedaadwerkelijkekostenvoorhet
verlenenvandebetreffendediensten,enongeachtdehoogte
vandebetrokkenbedragen,mitsdezedienstenalsDAEBzijn
aangewezen.20

Alleenaldezebepalingzeteenpremieopeenformele
voorafgaandeaanwijzingvanziekenhuisdienstenalsDAEB
(alseenDAEBtenminsteaandeorde is).Eenduidelijke
omschrijvingvandeonderhandentaakisbovendienniet
alleeneenconstitutiefvereistemaarookvanbelangomeen
effectieveproportionaliteitsafwegingtekunnenmaken–en
zoalshiervooralgenoemdstaatdeproportionaliteitstoets
centraalbijdevraagofeenDAEBEuropeesrechtelijkaan-
vaardbaaris.

DAEBafgeleiduitcontextvanwet-enregelgeving
Denoodzaakvaneenexplicieteoverheidshandelingtenein-
deeenondernemingmeteenDAEBtebelastenisechterniet
absoluut–tenminstewaarfinanciëlecompensatienietaan
deordeis.GebaseerdopeengenereuzelezingvanhetAlmelo
arrestvanhetHvJEGisdeEuropeseCommissietotnutoe
kennelijkbereidomhetbestaanvaneenDAEBeventueelaf
teleidenuiteencomplexvanwetenregelgeving.21Derele-
vantepassageluidt:

GeletophetaldusomschrevenbelangvandeLid-Sta-
tenkanhennietwordenverboden,datzijbijhundefinitie
vandedienstenvanalgemeeneconomischbelangwaarmee
zijbepaaldeondernemingenbelasten,rekeninghoudenmet
doelstellingendieverbandhoudenmethunnationaalbeleid,
entrachtendezeteverwezenlijkendoormiddelvanverplich-
tingenenfeitelijkebeperkingendiezijdezeondernemingen
opleggen.22

IndeNederlandsewetgevingiseendergelijkemoge-
lijkheidoverigensexplicietopgenomenindeMemorievan
ToelichtingbijdeMededingingswet:

Hetbelastzijnzalinbeginseldienenteblijkenuit
eenwettelijkvoorschriftofuiteenbesluitvaneen
bestuursorgaan.Niethelemaaluittesluitenisdatin
zeerbijzonderegevallenzo’ntaak,hoewelnietexpli-
cietenalszodanigbij(formeel)besluitopgedragen,
ookafgeleidkanwordenuiteenconglomeraatvan
regelgeving,overeenkomstenenbesluiten. In zo’n
gevalzalvanoverheidswegedietaakindepraktijk
ookalszodanigzijnerkend.23

DitwilnognietzeggendatdeLidstateneenvrijbriefkrijgen
aangeziendeDAEBopenigerleiwijzeduidelijkonderschei-
dendienentezijnvanandereeconomischeactiviteiten.24
Omdathetbovendiengeengevallenvanfinanciëlecompen-
satievoorhetverrichtenvanDAEBkanbetreffen(ofdezezou

onderworpenzijnaandestaatssteunregels)isdezecategorie
DAEBwaarschijnlijkvanmindergrootbelang.

Universeledienst
Deuniverseledienstisinhoudelijkdehoofdmootvande
DAEB:ditisimmerswaterdoorhetbelastenvaneenofmeer
ondernemingenmetDAEBbereiktmoetworden.Devolgende
definitievanuniverseledienstiswaarschijnlijkdemeestdui-
delijke:

Volgensditconceptheeftiedereenrechtoptoegang
tot bepaalde, als onontbeerlijk beschouwde dien-
stenenzijndienstverlenersverplichtwelomschreven
dienstenonderspecifiekevoorwaardenaantebieden,
waaronderdevoorwaardedatdedienstophetgehele
grondgebiedbeschikbaarmoetzijntegeneenbetaal-
bareprijs.25

Dezeduidingvandeuniverseledienstalsenerzijdseenuni-
verseleaanspraakdieconsumentengeldendkunnenmaken
enalsanderzijdseenreeksvanverplichtingendieworden
opgelegdaanondernemingenkenschetstdebelangrijkste
aspectenvanhetbegripuniverseledienst.Hieraankanop
basisvanhethiervoorgenoemdeProtocolwordentoege-
voegd:‘eenhoogniveauvankwaliteit,veiligheidenbetaal-
baarheid,gelijkebehandelingendebevorderingvandealge-
menetoegangenvanderechtenvandegebruiker’.

Dedriekerndoelstellingenvandegezondheidszorgin
Nederland,tewetenkwaliteit,betaalbaarheidentoeganke-
lijkheidpassengoedbijeendergelijkbegripvanuniversele
dienst.Bijhetopleggenvanuniverseledienstverplichtingen
aandoorspecifiekeondernemingenmoetendergelijkedoel-
stellingenvervolgensinconcreteproductenwordenvertaald.

19 Communautairekaderregelinginzakestaatssteunindevormvancom-
pensatievoordeopenbaredienst,PbEG2005,C297/4:enBeschikking
vandeCommissievan28november2005betreffendedetoepassing
vanartikel86,lid2,vanhetEG-Verdragopstaatssteunindevormvan
compensatievoordeopenbaredienstdieaanbepaaldemethetbeheer
vandienstenvanalgemeeneconomischbelangbelasteondernemingen
wordttoegekend,PbEG2005,L312/67.Zievooreenverderebehande-
lingvanditaspectookSlot,ParkenCuyvers,‘Dienstenvanalgemeen
(economisch)belangnaderbeschouwd’inM&M2007,p.101(nr.4).

20 BeschikkingvandeCommissievan28november2005,hiervoornoot
18,PbEG2005,L312/67,randnr.16:‘Bijgevolgmoetenziekenhui-
zendiemedischeverzorgingaanbiedenmetinbegripvan,indienvan
toepassing,spoedeisendehulpenondersteunendedienstendiemetde
hoofdactiviteitenrechtstreeksverbandhouden,metnameophetgebied
vanonderzoek(…)ontheffingkunnenkrijgenvandeindezebeschik-
kingneergelegdeaanmeldingsverplichting,zelfswanneerhetdoor
henontvangencompensatiebedragdeindezebeschikkingvastgestelde
drempelsoverschrijdt,indiendeuitgevoerdedienstendoordelidstaten
alsdienstenvanalgemeeneconomischbelangwordenaangemerkt.’

21 AidmeasureN46/2003Riskequalizationsystem–Ireland;Steunmaat-
regelenN541/2004andN542/2004Behoudfinanciëlereservesdoor
ziekenfondsenenhetRisicovereveningssysteem–Nederland.

22 HvJEG23oktober1997,zaakC-157/94,Almelo,Jur.1997,p.I-05699,
r.o.40.

23 KamerstukkenII1995/96,24707,nr.3,p.64.
24 HvJEG10december1991,zaakC-179/90PortodiGenova,Jur.1991,

p.I-5889,r.o.20.
25 COM(2004)374def.,Witboekoverdienstenvanalgemeenbelang,p.8.
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Deuniverseledienstgeldtverderalseenflexibelendyna-
mischconceptwaarvandebasisprincipesopCommunautair
niveaukunnenwordenbepaald,endatvervolgensopnatio-
naalniveaukanwordengeïmplementeerd.26Zoalsreedseer-
dergememoreerdishetformulerenvanuniverseledienstver-
plichtingenopcommunautairniveaudesleutelgeweesttot
deliberaliseringvandenetwerksectoren,aangezienopdeze
wijzedemogelijkheidtotliberaliseringvanderestvandeze
sectorenwerdvrijgespeeld.Voordegezondheidszorgligteen
dergelijkprocesgegevenhetgebrekaanpolitiekdraagvlakop
Europeesniveauvooralsnogmindervoordehand.Ditdraag-
vlakbestaatwelinNederlandendaaromdoetzichhierop
nationaalniveaueenvergelijkbaresituatievoor:erkanmeer
ruimteontstaanvoorverdergaandeliberaliseringindienvoor
debelangrijkstepubliekedoelenmetbetrekkingtotdiensten
dienietofonvoldoendemarktconformkunnenwordengega-
randeerdeenuniverseledienstwordtafgebakend.

DereikwijdtevaneenDAEBgeldtindeeersteplaats
deuniverseledienstzelf.Daarbijkomenonderomstandighe-
dendieaanpalendedienstenwelkenoodzakelijkzijnomhet
mogelijktemakendatdeuniverseledienstondereconomisch
aanvaardbareomstandighedenkanwordenvoorzien(alshet
warenevenrestricties),danweldewijzevanfinanciëlecom-
pensatievoordeuitvoeringvandezedienst.

Dewijzewaaropondernemingenwordenbelast
meteenDAEB
Hiernakomenachtereenvolgensderolvanmarktfalenen
proportionaliteitbijhetafbakenenvaneenDAEBaande
orde.Vervolgenswordtvoorgesteldombijhetbelastenvan
eenofmeerondernemingenmeteenDAEBeengestructu-
reerdetoetstegebruiken.

Marktfalen
TotdusverwordthetdebatoverDAEBslechtszeldenineco-
nomischetermengevoerd,inhetbijzonderwatbetrefthet
gebruikvanhetconceptmarktfalen.27Zoweldekeuzevoor
DAEBalsdeproportionaliteitstoetsingvandergelijkemaat-
regelenzoudenechterjuistgoedopeconomischeoverwegin-
gengestoeldkunnenworden.

Hetbegripmarktfalen(en/ofoverheidsfalen)iseen
logischbeginpuntvoorhetformulerenvandereikwijdte
vanDAEB:tenslottezalhetalleenwaardemarktnietreeds
afdoendevoorzietinessentieelgeachtedienstennodigzijn
datmarktpartijeninhetpubliekebelangbelastwordenmet
hetvoorzienindergelijkediensten.Eneigenlijkkanalleen
waarmarkteninafwezigheidvanoverheidsingrijpenzouden
falenaandeproportionaliteitseisvannoodzakelijkheidwor-
denvoldaan,diedecruxisvandeEuropeesrechtelijketoet-
singvanDAEB.

Proportionaliteit
Deproportionaliteitstoetsdraaiteromtebepalenofdebetrok-
kenmededingingsbeperkingennoodzakelijkzijnenineen
juisteverhoudingstaantothetlegitiemedoeldatzijnastre-
ven.Watditpreciesinhoudtislastigtebepalen.Duidelijkis

datDAEBalsuitzonderingopdehoofdregelsvanhetEGVer-
dragterughoudendmoetwordenuitgelegd.Duidelijkisook
datertenminsteeencausaalverbanddienttebestaantussen
debeperkingenhetalgemenebelangdatwordtgediend.

Minderduidelijkiswelkeproportionaliteitstoetsmoet
wordentoegepast.Erbestaannamelijktweehoofdvarianten,
tewetendestrengetoets,dievereistdat‘deminstbeperkende
maatregel’wordttoegepast,endemildere(marginale)toets,
diealleenbepaaltofdemaatregel‘manifestdisproportio-
neel’is.Hetistotnutoenieteenduidigvasttestellenwan-
neerhetHvJEGvoorwelketoetskiest,terwijldezekeuze
juistinbelangrijkematebepalendkanzijnvoordevraagof
eenmaatregelaldannietwordttoegestaan.Eenfactordie
daarbijvanbelangkanzijnisinhoeverreerEuropeseregels
ophetbetreffendegebied–endusvrijheidvandeLidstaten
omzelfstandigoptetreden–bestaan:bijveelvrijheidgeldt
inbeginseleenmarginaletoets,bijweinigvrijheidpastde
strengeretoets.28Bijvolledigeharmonisatiekanditbeteke-
nendatgeenenkelevrijheidoverblijft.29

DaarbijkomtdathetHvJEGinDAEBzakenherhaalde-
lijkeenderdenormheefttoegepast:

Nagegaanmoet(…)worden,ofdebeperkingvande
mededingingnoodzakelijkisomdehoudervaneen
uitsluitendrechtinstaattestellen,zijntaakvanalge-
meenbelangtevervullenondereconomischaanvaard-
bareomstandigheden.30

HetHvJEGheeftdusopenoogvoordefinancieringsproble-
matiekwaarbijinhetbijzonderaanvaardbaarkanworden
geachtdatkruissubsidieswordengebruiktomdeuniversele
diensttebekostigen.

Eenvergelijkendeanalysevandetoepassingvanhet
proportionaliteitsbeginseldoorhetHvJEGgaatdereikwijdte
vandezebijdragetebuiten.Feitelijkgaathetomdevraagof
deondernemingdiebelastismetDAEBdoordebeperkingen
ophetVerdragsregimeinstaatwordtgesteldomzijntaakte
vervullen,ofdatdezebeperkingenverdergaandannodigis.
Voordegestrengheidvandetoetsisdematevanharmonisa-
tievanbelang,hetgeenvoordegezondheidszorgbetekentdat
waarschijnlijkeenmarginaletoetsgeldt.Alswordtgewerkt

26 COM(2003)270def.,Groenboekoverdienstenvanalgemeenbelang,
p.16.

27 ZieechterVandeGronden,‘Theinternalmarket,thestateandprivate
initiative:Alegalassessmentofnationalmixedpublic-privatearran-
gementsinthelightofEuropeanlaw’,33LegalIssuesofEuropean
Integration2006,p.105-137;zieookCOM(2003)270def.,Groenboek
overdienstenvanalgemeenbelang,p.3.

28 HvJEG23oktober1997,zaakC-157/94CommissievNederland,Jur.
1997,p.I-5699.

29 HvJEG18mei2000,zaakC-206/98CommissievBelgië,Jur.2000,
p.I-3509;vergelijkHvJEG5oktober1977,zaak5-77TedeschivDen-
kavit,Jur.1977,p.1555.

30 HvJEG25oktober2001,zaakC-475/99FirmaAmbulanzGlöckner,
Jur.2001,p.I-8089,r.o.57.VergelijkHvJEG19mei1993,zaakC-
320/91ProcureurduRoivPaulCorbeau,Jur.1993,p.I-2533,r.o.14
e.v.;HvJEG23oktober1997,zaakC-157/94CommissievNederland,
Jur.1997,p.I-5699,r.o.52-53.
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meteenproportionaliteitsanalyseopbasisvanmarktfalenzal
echterookdestrengeretoetsdoorgaanswordendoorstaan.

Eengestructureerdeaanpak
Omeenlogischevolgordeaantebrengenindeafbakening
vaneenDAEBendedaarondervallendeuniverseledienst
wordthierondereenaanpakvoorgestelddieuitdriestappen
bestaat.

Eerstmoetdeuniverseledienstwordenbenoemd.Ditbete-
kentdatwordtbepaaldwelkerechtenconsumenten(moeten)
hebbenmetbetrekkingtoteenbepaaldedienst.

Indetweedeplaatsmoetwordengeanalyseerdwelkevan
dezeconsumentenrechtentengevolgevanmarktfalennietof
onvoldoendebeschikbaarzoudenzijnineenmarktomgeving
–i.e.nadatmarktconformemiddelenzijningezetomhet
marktfalenoptelossen–diehetdaaromnoodzakelijkzou-
denmakenomondernemingenmeteenuniverseledienstte
belasten.Hierbijwordtdepreciezeinhoudvandebetreffende
verplichtingenbepaaldaandehandvandevolgendevragen:

Watzoueenproportioneleoplossingzijndieeenberoep
opdeDAEBexceptiezourechtvaardigen?Ishetnoodzakelijk
omaanalleondernemingenindemarktverplichtingenopte
leggenofkunneneenofmeeraanbiederswordenaangewe-
zendiemetDAEBwordenbelast?Ookhiermoetenzoveel
mogelijkmarktconformeoplossingenwordengekozen.

Hebbendebetrokkenondernemingeneenontheffing
vanbepaaldeVerdragsverplichtingennodigomhuntaken
effectiefuittekunnenvoeren?

Dederdevraagisofnevenrestrictiesnoodzakelijkzijn.31Is
hetnoodzakelijkdatdebetrokkenondernemingenrechten
krijgenofverplichtingenkrijgenopgelegddieverdergaan
dandereikwijdtevandeuniverseledienstplicht?

Hetantwoordopdezelaatstevraagbepaaltdandereik-
wijdtevandeDAEB

Een handeling van overheidswege waarbij de
onderneming(en)wordt/wordenbelastmetdeDAEBeneen
objectief,transparantenproportioneelfinancieelcompensa-
tiemechanismezijntenslottenoodzakelijk.

Hetligt–gegevendehierbovengenoemdedynamischeaard
vanDAEB–tenslottevoordehanddateenDAEB-aanwij-
zingperiodiek(opbasisvaneenredelijketermijnen/ofnieu-
wefeitenenomstandigheden)wordtgeëvalueerdenherover-
wogen.

RedenenvoorDAEBindezorg
Hieronderwordtachtereenvolgensingegaanopmarktfalen
indezorgendegebiedendiemogelijkvoorDAEBinaan-
merkingkomen.

Marktfalenindezorg
Inzorgverzekeringsmarktenwordtalgemeenhetbestaanvan
devolgendetweesoortenvanmarktfalenverondersteld:

Averechtseselectie(adverseselection):wanneerverzekeraar
concurrerenophetrisicoprofielvanhunklantendoorklanten
metkleinerisico’stewervenenmetgroterisico’steweren,in
plaatsvanteconcurrerenophetverlenenvandiensten

Informatieasymmetrie:watbetekentdatdeverstrekkers
vangezondheidszorgveelbetereinformatiehebbenoverde
noodzaak,aardenkwaliteitvandebehandelingdanconsu-
mentenenverzekerden.Tegelijkhebbenconsumentenbetere
informatieoverhuneigengedragdandeverzekeraardieals
derdedezorgbekostigt.Ditleidttot:

Moreelrisico(moralhazard)aandekantvanproducenten:
hetprobleemdatproducentenhetzijteveelproduceren(meer
dandoelmatigensociaalwenselijkis)hetzijteweinig(min-
derdandoelmatigensociaalwenselijkis),respectievelijkde
verkeerdesoortproductieleveren,en/oftegentelagekwali-
teitentehogeprijzen;

Moreelrisicoaandekantvanconsumenten:hetprobleem
dathetsysteemvanbetalingendoorderden(deverzekeraars)
consumentenertoeverleidtommeergezondheidszorgtecon-
sumerendanzijzoudendoenalszijdiezelfzoudenmoeten
bekostigen.

InNederlandwordtditmarktfalenopdezorgverzekerings-
marktgeadresseerddooreenalgemeneverzekeringsplichten
eenverbodoprisicoselectieenoppremiedifferentiatiedat
mogelijkwordtgemaaktdooreenrisicovereveningsfonds
(hetdelenvandeslechterisico’sdoormiddelvancompen-
satiebetalingenvoorverzekerdenpopulatiesmetdisproporti-
oneelveelslechterisico’s),eenzorgplichtvoorverzekeraars,
enallerleiinspanningendiedienenomhetverzamelenen
uitwisselenvankwaliteitsgegevenstebevorderen.

Ditoverheidsingrijpenbeoogtomtezorgendathet
betreffendepubliekedoel–betaalbarealgemeneziektekos-
tenverzekeringen–wordtbereikt.Doorenkelemededingings-
beperkingenintevoerenwordtopdezemarktdaadwerkelijke
concurrentie(dusopdemeritesinplaatsvanoprisicoselec-
tie)eerstmogelijk.VolgensdeEuropeseCommissiebelasthet
achterliggendecomplexaanwet-enregelgevingdeziekte-
kostenverzekeraarsmeteenDAEB.32

Asymmetrische informatie evenalsproblemenmet
betrekkingtotmoreelrisico,averechtseselectieenprincipaal-
agentproblemen(waarbijproducentenvangezondheidszorg
teveelleveren)komenookinanderezorgmarktenvoor.

Consumentenvanzorgzijnbijvoorbeeldonzekeren
hebbenasymmetrischeinformatietenopzichtevanzorg-

31 Detoelaatbaarheidvannevenrestrictieskwamvoorheteerstaande
ordeinHvJEG19mei1993,zaakC-320/91ProcureurduRoivPaul
Corbeau,Jur.1993,p.I-2533.VergelijkookHvJEG25oktober2001,
zaakC-475/99FirmaAmbulanzGlöckner,Jur.2001,p.I-8089,r.o.57.

32 OpditmomentvoorwerpvanberoepinGvEA,zaakT-84/06Azivov
Commissie,beroepingesteldop13maart2006tegenSteunmaatregelen
N541/2004andN542/2004.
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verleners.Zijwetennietwanneerenopwelkewijzezijzorg
nodigzullenhebben(stochastischevraag),waarzijdezezou-
denmoeteninkopen(idiosyncratischevoorkeuren,zoek-en
coördinatiekosten)enofeenbehandelingeffectiefisofzal
zijn(ervarings-envertrouwensgoederen).

Marktconformeoplossingen
Sommigevandezeproblemenkunnengrotendeelsmarktcon-
formwordenopgelost.Uiteindelijkzijndemeestevoorbeel-
denvanmarktfalenniethetgevolgvanteveelmaarjuistvan
teweinigmogelijkhedenomteconcurreren,en/ofeengebrek
aanverhandelbareeigendomsrechten.

Consumentenkopenbijvoorbeeldoverhetalgemeen
nietdirectzorginmaarhandelenopsecondairemarktenof
doortussenpersonen,waarbijverzekeraarshetrisicovande
onzekerevraagopzichnemen,eerstelijnszorgverlenershel-
penbijkeuzestussenenhetzoekennaarzorg,enziekenhui-
zendebehoefteaancomplexezorgcoördineren.Tenslotte
kanhetrisicovanoverconsumptiewordenbestredendoor
abonnementssystemendieziekenhuizenenartseneenbelang
geveninhetvoorkomenvanoverconsumptie.

Zelfsindieneenmarktfalenwordtaangepaktdooreen
universeledienstverplichtingopteleggenkandezeverplich-
tingnogsteedszoveelmogelijkinlijnmetmarktbeginselen
wordenuitgevoerd.Compensatieuitdealgemenemiddelen
werptgeentoetredingsbarrièreopterwijlcompensatiebetaald
uitbijdragenvanmarktpartijenmoetwordengecontroleerd
opmarktverstorendeeffectendoorhetfinancierenvanacti-
viteitendienietdirectverbandhoudenmetdeuniversele
dienstverplichting.33(Eengoedvoorbeeldvaneendergelijke
oplossingisheteerdergenoemderisicovereveningsysteem
voorziektekostenverzekeraars.)

MogelijkeDAEBindezorg
Hetkannodigzijnomintegrijpenteneindeteverzekerendat
toegangtoteerstehulpdienstenbinnenbepaaldeminimum
normtijdenenafstandenbeschikbaarisaandehandvaneen
openbaarbelangstandaarddiehogerligtdandatgenewaarin
demarktzelfstandigzouvoorzien.Acutezorg,top-referente
(hooggespecialiseerde)zorg,academischonderwijsenaca-
demischezorg,dureenweesgeneesmiddelen(zeerzeldzame
geneesmiddelen)zijnopheteerstegezichtookmogelijke
kandidatenvoordergelijkeinterventie.Vandezediensten
wordtnamelijkverwachtdatzijineenpuremarktomgeving
onvoldoendebeschikbaarzullenzijn.

Dezegebiedenwordenhierbijwijzevanvoorbeeld
genoemd–hetisgoedmogelijkdatindienersignificante
schaalvoordelenbestaanbijacutezorgentop-referentezorg
eriniedergevalconcurrentie‘om’demarkt(zoalsdoormid-
delvanperiodiekgeveildeconcessies)mogelijkis.Indiener
betereproductbeschrijvingenenproductie-indicatorenvoor
academischonderwijsenacademischezorgkomenzijnook
hierwaarschijnlijkmarktconformeoplossingendenkbaar.

Datneemtnietwegdatalsdezevormenvanzorgwor-
denuitgeslotenvandemarktwerkingzoalsdieinNederland
ophetmomentwordtvoorbereidvoordeziekenhuiszorg

(opgrondvaneenprijsplafondmetmaatstafconcurrentie)
eralternatievefinancieringssystemenenreguleringsvormen
gevondenmoetenworden.Enalspolitiekedrukeenrolgaat
spelenindebesluitvormingzijndebovengenoemdecate-
gorieënvanzorginiedergevaldebelangrijkstekandidaten
vooreenaanwijzingalsDAEB.

Voordelangdurigezorgisvooraldezorgvoormeer-
voudiggehandicapteneenkandidaatvooreenDAEB,aan-
gezienhiermaarweinigruimteisvoorverzekerdezorgmet
eenrisicovereveningsysteem.Zelfswaarconcurrentietussen
verzekeraarsnietwerktkanoverigensveelalwelconcurren-
tiedooraanbiedersplaatsvinden,zoalsopbasisvanopen-
bareaanbesteding.Ditzoudanookalsvoorkeursoplossing
moetenwordentoegepast.

EenlaatstevoorbeeldvanzorgdievooreenDAEBin
aanmerkingzoukunnenkomenzijninentingsprogramma’s,
waaraanzienlijkeexterneeffecteneenrolspelen.

Conclusie
DoorondernemingentebelastenmeteenDAEBkunnenzij
wordeningezettenbehoevevanlegitiemepubliekedoelen
dieopnationaalniveauwordenbepaald.Daarbijgeldtvoor
zovernoodzakelijkenproportioneeleenuitzonderingopde
Verdragsregels.Naarnationaalrechtgeldthetzelfdevoor
publiekedoeleninverhoudingtotdemededingingsregels.
OmdateenDAEBeenuitzonderingopalgemeengeldende
regelsiswordtdezerestrictiefuitgelegd.

HoeweldecontrolevanDAEBisgebaseerdophetpro-
portionaliteitsvereisteisnogonduidelijkhoehetHvJEGkiest
tussendestrengeendemildeproportionaliteitstoetsdiezij
kent.Waarschijnlijkishierbijvooraldematevanharmoni-
satieophetbetrokkenbeleidsterreinvanbelang.Verderheeft
hetHvJEGoogvoordeeconomischeomstandighedenwaar-
indeDAEBwordtverleend.

ErbestaatgeenlimitatievelijstofdefinitievanDAEB:
deLidstatengenietenopditpuntgrotevrijheid.Welwordt
hetgebruikvanDAEBprocedureelingekaderd.Zoheeftde
EuropeseCommissieopbasisvandejurisprudentievanhet
HvJEGeenkadergeschapenvoorstaatssteunenDAEB.Hier-
bijkomteenpremietestaanopeenformeleaanwijzingbij
wetofbesluit(vooraf,enopbasisvanproportionaliteitsover-
wegingen),enzalvermoedelijkhetpasachterafbijwijzevan
verweerinroepenvanhetbestaanvaneenDAEBindeprak-
tijkafnemen.Duidelijkheidopditpuntscheptookzekerheid
voordebetrokkenmarktpartijen,hetgeenbijvoorbeeldinde
contextvaneenstelselherzieningzoalsdienuspeeltinde
gezondheidszorgwenselijkis.

BijeenDAEBstaatdeuniverseledienstwaaropzij
gerichtiscentraal.Eventuelenevenrestricties,bijvoorbeeld
terfinanciering,kunnenookonderdeDAEB(endaarmee
onderdeuitzonderingopdeVerdragsbepalingen)worden
gebracht.Dezebijdragebepleithettoekennenvaneencen-

33 VergelijkHvJEG22november2001,zaakC-53/00Ferring,Jur.2001,
p.I-9067.



2008/nr.112

A r t i k e l e n

tralerolaanhetbegripmarktfalenenhettoepassenvaneen
toetsindriestappenbijhetopleggenvaneenDAEB.Ookde
inrichtingvandeDAEBzelfkanmeerofmindermarktcon-
formgeschieden–erkanbijvoorbeeldgedachtwordenaan
eenperiodiekeveilingingevallenwaargeenconcurrentieop
demarkt,maarwelconcurrentieomdemarktmogelijkis.Dit
ismedeopgrondvanproportionaliteitsoverwegingenook
wenselijk.

IndegezondheidszorgwordtreedsmetDAEBgewerkt
bijhetrisicovereveningsysteemvandezorgverzekeraars.
Eenaantalanderegebieden,metnamebinnendecuratieve
zorg,komthiermogelijkookvoorinaanmerking.Eerstmoet
echternaarmeermarktconformealternatieventeroplossing
vangeconstateerdemarktfalenswordengezocht.Inhoeverre
overheidenmarktpartijenmetsuccesopdezeuitdagingin
zullengaanzalmedebepalendzijnvoordereikwijdteende
haalbaarheidvandegewensteliberalisering.


