Congres

Dinsdag 2 juni 2009

De kredietcrisis:

13.00 – 18.00

Europese staatssteunregels in de uitverkoop?

Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Europa Instituut
&
Utrecht University School of Economics (USE)

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Universiteit Utrecht

De kredietcrisis:
Europese staatssteunregels in de uitverkoop?
Het is inmiddels duidelijk dat de kredietcrisis ook vergaande gevolgen
heeft voor de reële economie, die vraagt om een fundamentele
bezinning op toekomstig beleid. De zeer omvangrijke financiële
injecties aan de banken roept bij sommigen de vraag op of het geen
tijd wordt dat de Europese Commissie haar strenge staatssteunregels
loslaat. Wordt er niet met twee maten gemeten en moet ‘Brussel’ de
centrale en decentrale overheden van de lidstaten niet veel meer
ruimte geven om het staatssteuninstrument in te zetten bij de
structurele aanpak van de crisis?
De Commissie heeft op een aantal punten de bestaande
staatssteunregels versoepeld maar houdt daarbij, ondanks sterke
politieke druk, nog steeds vast aan de communautaire beginselen van
staatssteun, zoals het verbieden van steun aan niet-levensvatbare
ondernemingen en de doelstellingen van de Lissabonstrategie. Dit
roept een aantal vragen op waarover beleidsmakers, juristen en
economen van gedachten kunnen wisselen.
1. Welke rol speelt staatssteun naar het oordeel van de Commissie bij
het aanpakken van de crisis en op welke terreinen heeft zij de
regels met name voor de reële economie verruimd? Acht zij dat
voldoende of dwingen de Europese beginselen van staatssteun
haar tot beperkingen?
2. Wat is de visie van de Nederlandse rijksoverheid op staatssteun bij
de aanpak van de crisis, biedt de verruiming van de Europese
regels voldoende soelaas of is er behoefte aan verdere verruiming?
3. Hoe willen de decentrale overheden de crisis aanpakken en aan
welke staatssteuninstrumenten hebben zij daarbij behoefte?
Sluiten de verruimingen van de Europese Commissie aan op de
gewenste decentrale praktijk?
4. Kan het incidentele instrument van staatssteun (geen steun,
tenzij…) wel worden ingezet bij een structurele aanpak van de
crisis, waarvan de duur niet bekend is of ontstaan er opnieuw
kwade kansen waarvan bepaalde groepen in de toekomst de
rekening gepresenteerd krijgen?

5. In hoeverre kan gewaarborgd worden dat:
a. De steun niet terecht komt bij inefficiënte ondernemingen
of sectoren;
b. Als
tegenprestatie
van
de
steunontvangende
ondernemingen aanspraken verkregen worden dat de
sociale cohesie-doelstelling simultaan behartigd wordt.
De sprekers zullen in een korte introductie ingaan op een of meer
van deze vragen, waarbij uitgebreid gelegenheid is tot
gedachtenwisseling.

Locatie:
Kosten:
Inschrijven:

Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht.
50 euro (inclusief koffie/thee en borrel), factuur
volgt na inschrijving.
vóór 22 mei 2009 onder vermelding van uw
naam, bedrijf en adres bij de secretaresse
van het Europa Instituut, mevrouw Magda
Roos. E-mail: M.Roos@uu.nl, telefoon: (030)
253 7047

PROGRAMMA
13.00 – 13.15
Inleiding
Dhr. prof.dr. Bart Hessel, dagvoorzitter en bijzonder hoogleraar
Europees recht en decentrale overheden, Europa Instituut
13.15 – 13.45
Het staatssteunbeleid van DG Concurrentie in reactie
op de crisis
Dhr. Koen van de Casteele, adjunct hoofd bij DG Concurrentie
13.45 - 14.05
Het
staatssteunbeleid
van
de
Nederlandse
rijksoverheid in reactie op de crisis. Biedt de verruiming door DG
Concurrentie voldoende soelaas?
Dhr. drs. Frits W. Wierckx, hoofd unit staatssteun, Ministerie van
Economische Zaken
14.05 – 14.25
Ervaringen met decentrale staatssteun in tijden van
crisis.
Dhr. mr. Robert-Jan van Lotringen, senior beleidsmedewerker
Coördinatiepunt staatssteun, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
14.25 - 14.50

Discussie

14.50 – 15.15

Koffie/theepauze

15.15 - 15.40
Het staatssteunbeleid van de Nederlandse provincies
in reactie op de crisis. Biedt de verruiming door DG Concurrentie
voldoende soelaas?
Mw. drs. Kitty Roozemond, Directeur IPO
15.40 - 16.05
Het
staatssteunbeleid
van
de
Nederlandse
gemeenten in reactie op de crisis. Biedt de verruiming door DG
concurrentie de Nederlandse gemeenten voldoende ruimte of hebben
gemeenten behoefte aan andere instrumenten?
Mw. mr.drs. Annemiek Wissink, directeur Europa en Internationaal
van de VNG

16.05 - 16.30
Het instrument van staatssteun in tijden van
crisis
Dhr. dr.mr. Johan den Hertog, universitair hoofddocent recht &
economie, Utrecht University School of Economics
16.30 - 17.00

Discussie

17.00

Afsluiting en borrel

