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Sprekers 

 

Cees Dekker, Partner, Nysingh, Utrecht; Voorzitter, Europese 

Vereniging voor Staatssteunrecht   

 

Pieter Kuypers, Partner, AKD, Brussels/Breda; Professor 

Europees en Nationaal Aanbestedingsrecht, Radboud Universiteit, 

Nijmegen 

 

Doortje Ninck Blok, Senior Associate, Windt Le Grand 

Leeuwenburgh Advocaten, Rotterdam 

 

Diana Calciu, Dossierbehandelaar, Unit H/4 Toezicht en Controle 

op Staatssteun, Directoraat-generaal Concurrentie, Europese 

Commissie, Brussel 

 

 

 

 

 

 

Kernthema’s 

• Het Begrip Staatssteun 

• Onrechtmatige en 
onverenigbare steun 

• De opschortingsverplichting 

• Aanvullende rollen van de 
Europese Commissie en de 
nationale rechtbanken 

• Praktische opleiding op online 
databases 
 

 
Talen 
Nederlands en Engels  
 
 
Event nummer 
222DV40f 
 
Ligging 
SSR Utrecht 
Uniceflaan 1 

3527 WX Utrecht 

 
Organisator  
ERA in samenwerking met 
Studiecentrum Rechtspleging 
namens de Europese Commissie  

Gefinancierd door het EU-Dienstencontract DG 

COMP/2017/015 - SI2.778715 



   ROL VAN DE NATIONALE RECHTER BIJ DE TENUITVOERLEGGING 

VAN DE EU-REGELS INZAKE STAATSSTEUN  

SEMINAR VOOR DUITSE RECHTERS 

Maandag 20 juni 2022 

09:00  Aankomst en registratie van de deelnemers 
 
 
09:20  Welkomstwoorden 
 Ivana Jarošová, ERA 
  

I.  INLEIDING TOT DE EU-WETGEVING INZAKE STAATSSTEUN 
 
09:30 Belangrijkste doelstellingen van het EU-Staatssteuntoezicht. Overzicht van 
 de Artikels 107-109 VWEU 
 Pieter Kuypers 
 
 
10:00 Belangrijkste elementen van het begrip steun (1) 

• Ondernemen en economische activiteiten 
• Staatsmiddelen  
• Toerekenbaarheid aan de staat 

  Pieter Kuypers 
 
 
11:00   Q&A en debat 
 
 
11:15 Koffiepauze 
 
 
11:30 Belangrijkste elementen van het begrip steun (2) 

• Voordeel 
• Selectiviteit 
• Effect op de handel en mededinging 

  Cees Dekker 
 
 
12:45   Q&A en debat 
 
13:00 Lunch 
 
14:00 De Minimis en Algemene Groepsvrijstellingsverordeningen 
 Doortje Ninck Blok 
 
 
15:00 Workshop oefening 
 Doortje Ninck Blok 
 
16:15   Q&A en debat 
 
16:30  Koffiepauze 
 
16:45 Gebruik van de zoekfuncties op de online databases 
 Doortje Ninck Blok 
 
 
17:30 Einde van de eerste dag  
 
 
19:30  Seminar diner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling 
 
 
Het rechtstreekse gevolg van de 
meldingsplicht en de stand-still verplichting 
overeenkomstig de EU-regels inzake 
staatssteun (Art. 108 (3) VWEU), de rol 
van de nationale rechter bij de 
terugvordering van onrechtmatig 
toegekende staatssteun en de 
mogelijkheden om  schadevorderingen in 
te dienen die veroorzaakt werden door 
onrechtmatige staatssteun, vereisen een 
goede kennis  door de nationale rechter 
van de EU-regels over staatssteun . 
 
Dit seminar biedt de nationale rechters een 
overzicht van de toepassing van Artikels 
107 - 109 VWEU en de relevante 
secundaire wetgeving, en verstrekt hen de 
nodige instrumenten om zaken  te 
behandelen waarbij staatssteun een rol 
speelt.  

 
 
 
Doelgroep? 
 
Nederlandse rechters, stagiairs en trainees 
nationale rechters en 
gerechtsmedewerkers van Nederlandse 
rechtbanken 
 
 
 
 
Meer informatie over dit seminar op: 
 
https://competition.judicialtraining.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Dinsdag 21 Juni 2022 

 
    
II.  TOEPASSING VAN DE EU-REGELS INZAKE STAATSSTEUN DOOR DE 
 NATIONALE RECHTER 
 
09:00  Rol van de nationale rechter bij de tenuitvoerlegging van 
 de Eu-regels inzake staatssteun 

• Rechtstreeks gevolg van Artikel 108 (3) VWEU. 
• Rol van de Commissie en de nationale rechters  
• Schadevorderingen en tussentijdse maatregelen  

 Cees Dekker 
 
  
10:45   Q&A en debat  
  
 
 
11:00 Koffiepauze  
 
  
11:15 Terugvordering van onrechtmatige en onverenigbare steun 
 Diana Calciu  

 
 
12:15   Q&A en debat   
 
 
12:30 Lunch 
 
  
13:30  Samenwerking met de Europese Commissie 
 Diana Calciu 
 

 
  
14:00   Q&A en debat 
 
 
14:15 Koffiepauze 
 
  
14:30 Workshop oefening 
 Diana Calciu 
 

 
  
15:45   Q&A en debat 
 
 
  
16:00 Einde van de seminar 
 
   
 
 
 
 

 
 
Over het project 
 
Het seminar maakt deel uit van een 

grootschalig project om aan de nationale 

rechters een opleiding te geven over de 

mededingingswetgeving van de EU, en 

wordt georganiseerd namens de 

Europese Commissie. Het bestaat uit 26 

opleidingsprogramma’s die plaatsvinden 

in 26 verschillende lidstaten gedurende 

een periode van vier jaar. 

 

https://competition.judicialtraining.eu 

 

 

 

Uw contactpersonen 
 

 

Avgustina Dorich 
Deputy Head Business Law 
E-Mail: adorich@era.int 

 
 
 

 

 
Ivana Jarošová 
Course Administrator 
E-Mail: arosova@era.int 

 
 

 

 
Nathalie Dessert 
Assistant 
E-Mail: ndessert@era.int 

 

 

 
 

Gefinancierd door de Europese Unie 

 

Dienstencontract DG COMP/2017/015 - 

SI2.778715 

 

Dit document is opgesteld voor de 

Europese Commissie. Het weerspiegelt 

evenwel alleen de meningen van de 

opstellers, en de Commissie is niet 

aansprakelijk voor het gebruik dat kan 

worden gemaakt van de daarin vervatte 

informatie.  



   
  

Voorwaarden tot deelname 
 

1. Het seminar richt zich tot nationale rechters, rechters in opleiding en 
gerechtsmedewerkers die gevallen van staatsteun behandelen in eerste of 
tussentijdse aanleg.  
Deadline voor inschrijving: Vrijdag 20 Mei 2022  
 

2. Het aantal plaatsen voor de opleiding is beperkt. Alle aanvragers zullen kort na de 
deadline voor inschrijving een antwoord ontvangen. Een deelname kan pas als 
bevestigd worden beschouwd na ontvangst van een schriftelijk antwoord van de 
organisatoren. Er zal een reservelijst van de voorlopig niet toegelaten aanvragers 
worden opgesteld. In geval van annulering zal aan een aanvrager op de reservelijst 
een plaats worden aangeboden. 
 

3. Gratis deelname.  
 

4. De deelnemers moeten zelf de reis en het vervoer regelen. De aanvragers moeten 
pas na ontvangst van de bevestiging van de organisatoren een reisticket 
boeken.  
 

5. Reiskosten worden alleen vergoed voor de deelnemers die buiten Utrecht hun 
woonplaats hebben. De reiskosten van de deelnemers die met de trein of de auto 
reizen, worden vergoed tot maximum € 200 na voorlegging van de originele 
reisdocumenten die binnen een maand na de respectieve opleiding moeten worden 
opgestuurd. 
 

6. In de context van de Covid-19 pandemie wordt aan de deelnemers aangeraden 
om een reis en verblijf te boeken met flexibele annuleringsvoorwaarden of om 
een annuleringsverzekering af te sluiten. ERA zal de ingeschreven deelnemers 
circa een maand voor het event meedelen of dat al dan niet in een live vorm zal 
plaatsvinden. ERA behoudt zich evenwel het recht voor om overeenkomstig de 
algemene voorwaarden het seminar tot twee weken tevoren te annuleren.  ERA 
zal de reis- en/of verblijfskosten niet vergoeden die vroeger dan één maand voor het 
event werden geboekt. De kosten van de annuleringsverzekering kunnen vergoed 
worden. 
 

7. De accommodatie voor de deelnemers die buiten Utrecht woonplaats zijn, zal door 
ERA geregeld en betaald worden in een hotel naast de eventlocatie.   
 

8. ERA biedt twee lunches, een seminar diner op 20 juni, dranken tijdens het event en 
de seminar documentatie. 

•  
 

9. Na de opleiding wordt een aanwezigheidsattest afgeleverd. 
 

10. Deelname aan de volledige cursus is vereist. De deelnemers mogen geen 
reisplannen maken waardoor ze het seminar voor het einde daarvan moeten 
verlaten. Het evaluatieformulier van het seminar dient verplicht te worden ingevuld. 
Niet-deelname aan de volledige cursus en/of het niet invullen van het 
evaluatieformulier zal automatisch betekenen dat de deelnemer geen recht heeft op 
een aanwezigheidsattest of een vergoeding van de reiskosten.   
 

11. We wijzen erop dat in geval van annulering na de respectieve vooropgestelde 
deadline en zonder gegronde reden ERA de kosten die daaruit voortvloeien, bijv. 
gemaakte hotelreservering, zal aanrekenen. 
 

12. ERA zal een lijst van de deelnemers inclusief het adres van elke deelnemer ter 
beschikking stellen van alle deelnemers, tenzij ERA van de deelnemer een schriftelijk 
bezwaar ontvangt uiterlijk binnen de week die voorafgaat aan de start van het event. 

 

 


