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Excellentie, 

1. PROCEDURE 

 

(1) Per e-mail van 16 november 2006 en 17 november 2006, die beiden op dezelfde dag 
door de Commissie werden geregistreerd (A/39132 en A/39209), meldde België 
zijn regionale-steunkaart voor de periode 1.1.2007 – 31.12.2013 aan. 

(2) Bij schrijven van 18 december 2006 (D/1502) verzocht de Commissie om enige 
toelichting, waarop de Belgische autoriteiten de gevraagde informatie verstrekten 
bij brieven van 12 januari 2007 (A/30418), 16 januari 2007 (A/30463) en 
30 januari 2007 (A/30922). 

(3) Op 21 december 2005 keurde de Commissie de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2007-20131 (hierna "de richtsnoeren"). In overeenstemming met 
punt 100 van de richtsnoeren meldt elke lidstaat, overeenkomstig de procedure van 
artikel 88, lid 3, van het Verdrag, bij de Commissie één enkele regionale-steunkaart 
aan die het hele grondgebied van die lidstaat bestrijkt en die van toepassing is voor 
de periode 2007-2013. In overeenstemming met punt 101 wordt de goedgekeurde 
regionale-steunkaart in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en 
beschouwd als een integrerend deel van de richtsnoeren.  

                                                 
1  PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13. 
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2. BESCHRIJVING  

(4) In de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 20062 woonde 30,9% van de 
Belgische bevolking in gebieden die in aanmerking komen voor steun op grond van 
de afwijking die voorzien is in artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag.  

(5) De Belgische autoriteiten stellen voor dat de provincie Henegouwen, als een 
statistisch-effectgebied met 12,4% van de Belgische bevolking, voor de periode 
2007-2010 in aanmerking dient te komen voor regionale-investeringssteun op grond 
van de afwijking van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag met een 
steunintensiteit van 30% BSE3.  

(6) De Belgische autoriteiten stellen tevens voor dat voor de periode 2007-2013 nog 
eens 13,5% van de Belgische bevolking in aanmerking dient te komen voor 
regionale-investeringssteun op grond van de afwijking van artikel 87, lid 3, 
onder c), van het EG-Verdrag met een steunintensiteit van 15% of 10%. Van die 
13,5% van de bevolking woont 6% in het Vlaamse Gewest, 6% in het Waalse 
Gewest en 1,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

(7) Alle voorgestelde steunplafonds gelden voor investeringen door grote 
ondernemingen. Voor middelgrote ondernemingen4 kunnen deze steunplafonds 
worden verhoogd5 met 10 procentpunten en voor kleine ondernemingen6 met 20 
procentpunten. Wat evenwel de in aanmerking komende gebieden in BE2 - Vlaams 
Gewest betreft, zien de Belgische autoriteiten van deze mogelijkheid af. Voor deze 
regio's gelden de voorgestelde steunplafonds zonder onderscheid voor alle soorten 
ondernemingen.  

2.1. Steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3, onder a): statistisch-
effectgebieden  

(8) Voor het NUTS-II-gebied, BE32 Henegouwen, met een BBP7 per hoofd van de 
bevolking van 75,46% van het EU-25-gemiddelde en een bevolking van 1 290 079 
in 20068, wordt voorgesteld dat het als statistisch-effectgebied tot 
31 december 2010 in aanmerking komt voor de afwijking van artikel 87, lid 3, 
onder a), van het EG-Verdrag met een steunplafond van 30%. In 2010 zal een 
evaluatie worden gemaakt aan de hand van het dan beschikbare 
driejaarsgemiddelde van het BBP per hoofd van de bevolking. Indien het BBP per 
hoofd van de bevolking onder 75% van het EU-25-gemiddelde ligt, blijft het gebied 
in aanmerking komen voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder a), van het 
EG-Verdrag met een steunplafond van 30%, zo niet dan komt het in aanmerking 
voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag met een 
steunplafond van 20%. 

                                                 
2  Steunmaatregel nr. N 799/99 – België – Regionale-steunkaart 2000-2006 (SG(2000)D/107850). 
3  Met ingang van 1 januari 2007 worden alle steunintensiteiten uitgedrukt in brutosubsidie-equivalent. 
4  Zoals gedefinieerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 364/2004 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 70/2001, PB L 63 van 28.2.2004, blz. 22, of enige verordening ter vervanging 
daarvan. 

5  Met uitzondering van steun voor de vervoerssector en voor grote investeringsprojecten. 
6  Zie voetnoot 4.  
7  Bruto binnenlands product (BBP) uitgedrukt in koopkrachtstandaard per inwoner voor de periode 

2000-2002 (EU-25 = 100). 
8  Bevolking per gemeente per 01.01.2006. 
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2.2. Steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), die voor de hele 

periode 2007-2013 worden voorgedragen 

2.2.1.  Gebieden die overeenkomstig punt 30 c), van de richtsnoeren zijn 
aangewezen 

(9) Voorgesteld wordt om de volgende zones, bestaande uit gehele gemeenten, in 
aanmerking te laten komen voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het 
EG-Verdrag, en wel met een steunplafond van 15% BSE voor de hele periode 
2007-2013: 

 

 In BE2 Vlaams Gewest  

Naam     BBP Bevolking 2006 

Zone BE2-1 West-Vlaamse cluster 
In NUTS-III BE252 Diksmuide    79,5 
– Diksmuide        15 733 
– Lo-Reninge          3 306 
In NUTS-III BE253 Ieper     90,8 
– Ieper         34 897 
In NUTS-III BE255 Oostende    87,0 
– Middelkerke        17 841 
– Oostende        68 931 
Totaal       140 708 
 
Zone BE2-4 Herstappe/Tongeren9 
In NUTS-II BE22 Limburg (B)    98,4 
– Herstappe               82 
– Tongeren        29 687 
Totaal         29 769 
 
Zone BE2-5 Limburgse cluster  
In NUTS-II BE22 Limburg (B)    98,4 
In NUTS-III BE221 Hasselt10  120,3 
– As           7 497 
– Beringen        41 072 
– Genk         63 787 
– Leopoldsburg        14 403 
– Heusden-Zolder        30 769 
In NUTS-III BE222 Maaseik    85,4 
– Bree         14 503 
– Lommel        31 898 

                                                 
9  Deze zone grenst aan zone BE3-1, Bassin Liégeois.  
10  Aangezien het hier een NUTS-III-gebied betreft met een BBP per hoofd van de bevolking boven het 

EU-25-gemiddelde (120,3) en met een werkloosheidspercentage onder het EU-25-gemiddelde (67,6), 
dient de steunintensiteit voor de betreffende gemeenten krachtens punt 47 van de richtsnoeren te 
worden beperkt tot 10%. 
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– Maaseik        23 631 
– Hechtel-Eksel        11 473 
– Dilsen-Stokkem       19 106 
– Helchteren        29 945 
In NUTS-III BE223 Tongeren    69,0  
– Lanaken        24 485 
– Maasmechelen        36 255 
Totaal       348 824 
 

 In BE3 Région Wallonne 

Naam     BBP Bevolking 2006 

Zone BE3-1 Bassin Liégeois 
In NUTS-II BE33 Liège     87,7 
– Engis           5 686 
– Awans           8 696 
– Flémalle        25 140 
– Grâce –Hollogne       21 753 
– Herstal         37 319 
– Liège       187 086 
– Oupeye         23 581 
– Saint-Nicolas        22 666 
– Seraing         60 740 
– Visé         16 817 
Totaal       409 484 
 

 
Naam     BBP Bevolking 2006 
 

Zone BE3-5 Ardenne 
In NUTS-II BE34 Luxembourg (B)   82,9 
– Bastogne        14 144 
– Bertogne          2 932 
– Vielsalm          7 325 
– La-Roche-en-Ardenne         4 267 
– Marche-en-Famenne       16 994 
– Libin           4 619 
– Libramont-Chevigny          9 851 
– Neufchâteau          6 539 
– Tellin           2 346 
– Dinant         13 012 
– Houyet           4 485 
– Rochefort        12 038 
– Somme-Leuze          4 656 
Totaal       103 208 
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2.2.2.  Gebieden die overeenkomstig punt 30 g), van de richtsnoeren zijn 
aangewezen 

(10) Voorgesteld wordt om de volgende zones, bestaande uit gehele gemeenten, in 
aanmerking te laten komen voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het 
EG-Verdrag met een steunplafond van 15% BSE voor de hele periode 2007-2013: 

 In BE2 Vlaams Gewest  

Naam     BBP  Bevolking 2006 

Zone BE2-2 Wervik 
In NUTS-III BE253 Ieper     90,8 
– Wervik         17 607 
 
 
Zone BE2-3 Ronse 
In NUTS-III BE235 Oudenaarde    95,9 
– Ronse         24 158 
 

 In BE3 Région Wallonne 

Naam     BBP  Bevolking 2006 

Zone BE3-3 Tubize 
In NUTS-III BE310 Nivelles  112,6      
– Tubize         22 335 
 
Zone BE3-4 Sambreville 
In NUTS-III BE352 Namur    92,2     
– Sambreville        26 949 
 
 

2.2.3. Gebieden die overeenkomstig punt 30 h), van de richtsnoeren zijn 
aangewezen 

(11) Voorgesteld wordt om de volgende zones, bestaande uit gehele gemeenten, in 
aanmerking te laten komen voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het 
EG-Verdrag met een steunplafond van 10% BSE voor de hele periode 2007-2013: 

 In BE2 Vlaams Gewest 

Naam     BBP  Bevolking 2006 
 

Zone BE2-6 Kempense cluster 
In NUTS-III BE213 Turnhout  119,2 
– Balen       20 276 
– Dessel         8 773 
– Mol       32 751 
Totaal       61 800 
 

 In BE3 Région Wallonne 
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Naam     BBP  Bevolking 2006 

Zone BE3-2 Verviers-Dison 
In NUTS-II BE33 Liége     87,7 
– Dison        14 243 
– Verviers       53 597 
Totaal        67 840 
 

2.2.4.  Gebieden die overeenkomstig punt 31 van de richtsnoeren zijn 
aangewezen 

(12) Voorgesteld wordt om delen van de volgende gemeenten, zoals aangegeven in de 
bijlage bij dit besluit, in aanmerking te laten komen voor de afwijking van 
artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, met een basissteunplafond van 15% 
BSE voor de hele periode 2007-2013, maar dan alleen voor KMO's, zodat na 
toepassing van de KMO-verhogingen van 10% en 20%, de maximaal toegestane 
steunintensiteiten 25% voor middelgrote ondernemingen en 35% voor kleine 
ondernemingen bedragen:  

 In BE1 Région Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Naam     BBP      Bevolking   Werkloosheid 
                200311 

In NUTS-II BE10 Bruxelles/Brussel 237,1    193.0 
– Anderlecht        20 388 
– Bruxelles/Brussel       39 209 
– Evere           4 704 
– Forest/Vorst          4 616 
– Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek    38 926 
– Saint-Gilles/Sint-Gillis       14 880 
– Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode     3 934 
– Schaerbeek/Schaarbeek      27 746 
– Uccle/Ukkel             557 
Totaal       154 960 

3. BEOORDELING  

3.1. Steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3, onder a), die voor de periode 
2007-2010 worden voorgedragen 

(13) In punt 18 van de richtsnoeren worden de "statistisch-effectgebieden" gedefinieerd 
als gebieden op NUTS II-niveau met een BBP per hoofd van de bevolking van meer 
dan 75% van het EU-25-gemiddelde, doch minder dan 75% van het EU-15-
gemiddelde12. In België geldt dit voor het NUTS II-gebied BE32 Henegouwen, 
zoals blijkt uit zijn BBP per hoofd van de bevolking van 75,46%. 

                                                 
11  De recentste bevolkingscijfers die voor deze delen van de betrokken gemeenten beschikbaar zijn, 

dateren van 2003. 
12  75% van het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking voor de EU-15 komt voor de periode 

2000-2002 overeen met 82,2% van het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking voor de EU-25. 
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(14) In punt 19 van de richtsnoeren wordt bepaald dat deze gebieden via een tijdelijke 
overgangsregeling tot en met 31 december 2010 voor de afwijking van artikel 87, 
lid 3, onder a), in aanmerking moeten blijven komen. 

(15) In punt 20 van de richtsnoeren wordt bepaald dat de Commissie in 2010 de positie 
van deze gebieden opnieuw zal bezien aan de hand van het driejaarsgemiddelde van 
de recentst beschikbare BBP-gegevens van Eurostat. Wanneer het BBP onder 75% 
van het EU-25-gemiddelde is gedaald, zal het gebied verder voor de afwijking van 
artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag in aanmerking blijven komen. 
Anders zal het vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 in aanmerking 
komen voor steun op grond van de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het 
EG-Verdrag.  

(16) Overeenkomstig punt 44 van de richtsnoeren mag de intensiteit van de regionale 
steun tot 1 januari 2011 niet meer bedragen dan 30% voor statistisch-effectgebieden 
en in punt 46 van de richtsnoeren wordt bepaald dat de statistisch-effectgebieden, 
die onder de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag vallen, 
per 1 januari 2011 in aanmerking komen voor een steunplafond van 20%. 

(17) De aanwijzing van Henegouwen en de voorgestelde steunintensiteit stroken 
derhalve met het bepaalde in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. 

3.2. Steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), die voor de 
volledige periode 2007-2013 zijn voorgedragen 

(18) Volgens bijlage V van de richtsnoeren komt in België in de periode 2007-2013 
13,5% van de bevolking in aanmerking voor nationale regionale steun ingevolge de 
uitzondering van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. België telde op 1 
januari 2006 10 511 382 inwoners. De bevolking die ingevolge artikel 87, lid 3, 
onder c), van het EG-Verdrag in de periode 2007-2013 voor steun in aanmerking 
komt omvat derhalve 1 419 037 personen. 

3.2.1  Gebieden die op grond van punt 30, onder c), van de richtsnoeren zijn 
  aangewezen 
 

(19) Volgens punt 30, onder c), van de richtsnoeren kunnen lidstaten regio's selecteren 
die aaneengrenzende zones vormen met ten minste 100 000 inwoners en die binnen 
NUTS-II- of NUTS-III-gebieden liggen waar het BBP per hoofd van de bevolking 
onder het EU-25-gemiddelde ligt of waar het werkloosheidspercentage meer dan 
115% van het nationale gemiddelde bedraagt. 

(20) De Belgische autoriteiten hebben vijf aaneengrenzende zones aangemeld die op 
grond van dit punt voor regionale steun in aanmerking komen met een 
basissteunintensiteit van 15% of 10%. De volgende tabel geeft de betrokken NUTS-
II- of NUTS-III-gebieden, hun BBP en hun werkloosheidscijfers weer. 

Code Naam Bevolking BBP Werkloosheid13 
BE2-1 West-Vlaamse cluster 140 708   

                                                 
13  Gemiddelde werkloosheidscijfers 2001-2003  (EU-25 = 100). 
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BE252 
BE253 
BE255 

Diksmuide 
Ieper 
Oostende 

79,5 
90,8 
87,0 

36,3 
41,5 
67,4 

BE2-4 
 
 
BE223 

Herstappe/Tongeren 
(een zone met BE3-1 
Bassin Liégeois) 
Tongeren 

29 769  
 
 

69,0 

 
 
 

60,5 
BE2-5 
BE22 
BE221 
BE222 
BE223 

Limburgse cluster 
Limburg (BE) 
Hasselt 
Maaseik 
Tongeren 

348 824  
98,4 
120,3 
85,4 
69,0 

 
61,2 
67,6 
51,2 
60,5 

BE3-1 
BE331 
BE332 

Bassin Liègeois 
Huy 
Liège 

409 484  
73,7 
93,3 

 
108,2 
148,3 

BE3-5 
BE342 
BE343 
BE344 
BE351 

Ardenne 
Bastogne 
Marche-en-Famenne 
Neufchateau 
Dinant 

103 208  
69,0 
88,9 
84,2 
68,9 

 
75,3 
94,4 
72,3 
101,1 

 

(21) Alle op grond van lid 30, onder c), van de richtsnoeren voorgedragen zones hebben 
meer dan 100 000 inwoners. Alle zones zijn gelegen in NUTS-II- of NUTS-III-
regio's die een BBP hebben dat lager is dan het EU-25-gemiddelde, zoals in de 
bovenstaande tabel beknopt is weergegeven. De voorgestelde steunintensiteit van 
15% voor de delen van de zones die in deze NUTS-III-regio's zijn gevestigd, is in 
overeenstemming met de richtsnoeren. Bovendien vormen alle voorgestelde 
gebieden aaneengrenzende zones. Er is derhalve aan alle criteria van lid 30, onder 
c), van de richtsnoeren voldaan.  

(22) Wat het deel van de Limburgse cluster betreft dat gesitueerd is in de NUTS-III-
regio BE221 Hasselt, hebben de Belgische autoriteiten terecht de verlaagde 
steunintensiteit van 10% toegepast overeenkomstig punt 47 van de richtsnoeren.  

(23) De aanwijzing van bovengenoemde zones is derhalve in overeenstemming met de 
bepalingen van de richtsnoeren. 

(24) De totale bevolking die op grond van punt 30, onder c), is aangewezen bedraagt 
1 031 993 inwoners, ofwel 9,82% van de Belgische bevolking. 

 

3.2.2  Gebieden die overeenkomstig punt 30, onder g), van de richtsnoeren 
  zijn geselecteerd 

(25) Overeenkomstig punt 30, onder g), van de richtsnoeren kunnen NUTS-III-gebieden, 
of delen daarvan, die grenzen aan een uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a), van 
het EG-Verdrag voor steun in aanmerking komend gebied, worden geselecteerd 
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voor de toekenning van steun ingevolge artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-
Verdrag. 

(26) Volgens punt 48 van de richtsnoeren komen aan een steungebied in de zin van 
artikel 87, lid 3, onder a), grenzende gebieden die door een lidstaat als steungebied 
in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), zijn aangemerkt, steeds voor een 
steunintensiteit van 15% BSE in aanmerking. 

(27) De Belgische autoriteiten hebben vier afzonderlijke zones aangemeld, elk bestaand 
uit één gemeente, die alle grenzen aan BE32 Hainaut, met een basissteunintensiteit 
van 15%. Hainaut is een statistisch-effectgebied dat ingevolge artikel 87, lid 3, 
onder a), van het EG-Verdrag tot en met 31 december 2010 voor regionale steun in 
aanmerking komt met een steunintensiteit van 30%. 

(28) De voorgedragen zones zijn BE2-2 Wervik in NUTS-III BE253 Ieper, BE2-3 Ronse 
in NUTS-III BE235 Oudenaarde, BE3-3 Tubize in NUTS-III BE310 Nivelles en 
BE3-4 Sambreville in NUTS-III BE352 Namur. Al deze zones grenzen aan BE32 
Hainaut.  

(29) Er is derhalve aan de voorwaarden van punt 30, onder g), van de richtsnoeren 
voldaan, althans tot en met eind 2010. Indien de status van Henegouwen na de 
herziening van 2010 ongewijzigd blijft, blijft de status van deze gemeenten 
eveneens ongewijzigd voor de rest van de periode tot en met 31 december 2013. 

(30) Indien de status van Henegouwen echter gewijzigd wordt van subsidiabiliteit op 
grond van artikel 87, lid 3, onder a), met een steunintensiteit van 30% tot 
subsidiabiliteit ingevolge artikel 87, lid 3, onder c), met een steunintensiteit van 
20%, dan moet de status van deze vier zones eveneens opnieuw worden onderzocht 
omdat zij dan niet langer grenzen aan een steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, 
onder a).  

(31) Wat BE2-2 Wervik, BE2-3 Ronse en BE3-4 Sambreville betreft stellen de 
Belgische autoriteiten nu reeds voor om, ingeval Henegouwen inderdaad van status 
verandert, deze drie zones als een aan Henegouwen grenzend gebied te beschouwen 
op grond van de afwijking van punt 30, onder c), van de richtsnoeren met een 
steunintensiteit van 15%, en wel voor de resterende periode tot en met 31 december 
2013. De drie NUTS-III-regio's van BE253 Ieper (90,8), BE235 Oudenaarde (95,9) 
en BE352 Namur hebben een BBP per hoofd van de bevolking dat lager is dan het 
EU-25-gemiddelde. Wordt de bevolking van deze zones (17 607 + 24 158 + 26 949) 
samengeteld met de bevolking van Henegouwen (1 290 079), dan vormt deze zone 
ongetwijfeld een aaneengrenzend gebied van meer dan 100 000 inwoners. Daarom 
is voor de periode 1.1.2011-31.12.2013 aan alle voorwaarden van punt 30, onder c), 
van de richtsnoeren voldaan, ongeacht de toekomstige status van Henegouwen. 

(32) De status van zone BE3-3 Tubize zal echter in 2010 opnieuw moeten worden 
beoordeeld omdat de NUTS-III BE310 Nivelles waartoe deze zone behoort, 
tegelijkertijd een BBP per hoofd heeft (112,6) dat hoger is dan het EU-25-
gemiddelde en een werkloosheidscijfer (77,8) dat lager is dan het EU-25-
gemiddelde. Op dat ogenblik zouden de Belgische autoriteiten een alternatief 
voorstel kunnen doen. Voorlopig dient Tubize slechts tot en met 31.12.2010 voor 
regionale investeringssteun in aanmerking te komen. 
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(33) De totale bevolking die op grond van punt 30, onder g), is geselecteerd bedraagt 
91 049 inwoners, ofwel 0,87% van de Belgische bevolking. 

3.2.3.  Gebieden die overeenkomstig punt 30, onder h), van de richtsnoeren 
  zijn geselecteerd 

(34) Volgens punt 30, onder h), van de richtsnoeren kunnen lidstaten in naar behoren 
gemotiveerde gevallen ook andere gebieden aanwijzen die aaneengesloten zones 
vormen, een minimumbevolking van minstens 50 000 inwoners hebben en 
belangrijke structurele veranderingen ondergaan, of die zich in zware, relatieve 
achteruitgang bevinden, ten opzichte van andere, vergelijkbare gebieden. De 
lidstaten die deze mogelijkheid willen gebruiken, dienen aan te tonen dat het 
toekennen van regionale investeringssteun in het betrokken gebied gerechtvaardigd 
is. Daartoe maken zij gebruik van erkende economische indicatoren en 
vergelijkingen met de situatie op het niveau van de Gemeenschap. 

(35) De Belgische autoriteiten hebben twee regio's aangemeld, BE2-6 Kempense cluster 
en BE3-2 Verviers-Dison, die aaneengesloten zones vormen met een 
minimumbevolking van ten minste 50 000 inwoners. De Belgische autoriteiten 
verstrekten uitvoerige toelichtingen op deze zones op basis van erkende 
economische indicatoren en vergelijkingen met de situatie op het niveau van de 
Gemeenschap, welke hieronder kort worden samengevat. 

BE2 Het Vlaamse Gewest 

 BE2-6 Kempense cluster 

(36) Deze zone bestaat uit de gemeenten Balen, Dessel en Mol in de NUTS-III-regio 
BE213 Turnhout met een totale bevolking van 61 800 inwoners. Deze gemeenten 
worden gekenmerkt door een belangrijke aanwezigheid van de sector kernenergie. 
De Belgische autoriteiten hebben in 2003 een wet goedgekeurd die voorziet in een 
vermindering van de productie van kernenergie in de komende jaren. Hierdoor 
zullen 1 800 banen die rechtstreeks, en 3 500 banen die indirect verband houden 
met deze activiteiten in deze drie gemeenten op de tocht komen te staan. Deze zone 
is voorgedragen om de regio te helpen de aangekondigde sluiting van deze 
installaties het hoofd te bieden en de economische activiteit te diversifiëren. 

(37) De Commissie is van oordeel dat op grond van de uitvoerige argumenten die door 
de Belgische autoriteiten naar voren zijn gebracht en die in het bovenstaande 
beknopt zijn weergegeven inderdaad kan worden geconcludeerd dat de regio 
belangrijke structurele veranderingen ondergaat in de zin van punt 30, onder h), van 
de richtsnoeren. De Commissie merkt op dat de NUTS-III-regio BE213 Turnhout 
tegelijkertijd een werkloosheidscijfer heeft dat onder het EU-25-gemiddelde ligt 
(54,5) en een BBP per capita dat boven het EU-25-gemiddelde ligt (119,2). De 
Belgische autoriteiten hebben derhalve terecht de verlaagde steunintensiteit van 
10% toegepast overeenkomstig punt 47 van de richtsnoeren.  

BE3 Région Wallonne  

 BE3-2 Verviers-Dison 

(38) De voorgestelde zone bestaat uit de gemeenten Verviers en Dison, gelegen in de 
NUTS-III-regio BE333 Verviers met een totale bevolking van 67 840 inwoners. 
Deze gemeenten maken deel uit van de door de Waalse autoriteiten erkende 
"stedelijke vrije zones" (zones Franches Urbaines) en zij kwamen voor steun in 
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aanmerking in het kader van doelstelling 2 van de Structuurfondsen voor de periode 
2000-2006 en waren tevens in de regionale-steunkaart opgenomen. Volgens een 
samengestelde indicator die gebruikt wordt om alle gemeenten van het Waalse 
Gewest te rangschikken in afnemende volgorde van de ernst van hun problemen, 
zijn deze gemeenten aangeduid met nummer 4 (Dison) en nummer 7 (Verviers). 
Binnen de NUTS-II-regio Luik behoren zij tot de meest achtergestelde gemeenten. 
De werkloosheid is zeer hoog en neemt nog verder toe. De meest recente 
werkloosheidscijfers (2005) betreffen de NUTS-III-regio Verviers (10,8%), de 
NUTS-II-regio Luik (13,3%) en het Waalse Gewest (14,2%). De voorgedragen 
zone heeft echter een werkloosheidscijfer van 27,5%. De werkloosheid is in de 
desbetreffende zone tussen 2003 en 2005 met 8,9% toegenomen.  

(39) De Commissie is van oordeel dat op grond van de uitvoerige argumenten die door 
de Belgische autoriteiten zijn aangevoerd en die in het bovenstaande beknopt zijn 
weergegeven kan worden geconcludeerd dat deze regio zich inderdaad in zware, 
relatieve achteruitgang bevindt in de zin van punt 30, onder h), van de richtsnoeren. 
De Commissie merkt op dat de NUTS-III-regio BE333 Verviers een 
werkloosheidscijfer heeft dat lager is dan het EU-25-gemiddelde (82,8) en een BBP 
per capita dat eveneens lager is dan het EU-25-gemiddelde (88,1). Daarom is een 
steunintensiteit van 15% voor de aangewezen gebieden in overeenstemming met de 
richtsnoeren.  

(40) De totale in het kader van punt 30, onder h), aangewezen bevolking bedraagt 
129 640 inwoners, ofwel 1,23% van de Belgische bevolking. 

3.2.4. Gebieden die op grond van punt 31 van de richtsnoeren zijn aangewezen 

(41) Krachtens punt 31 van de richtsnoeren kunnen lidstaten, om hun meer flexibiliteit te 
bieden bij het aanpakken van zeer lokale - onder NUTS-III-niveau – regionale 
verschillen, ook andere, kleinere zones afbakenen die niet aan bovengenoemde 
voorwaarden voldoen, mits deze zones een minimumbevolking van 
20 000 inwoners hebben. In deze zones keurt de Commissie regionale steun, 
uitsluitend ten behoeve van KMO's goed; daarnaast is ook de desbetreffende KMO-
verhoging van toepassing. De Commissie keurt echter geen steun goed ten behoeve 
van grote ondernemingen in die zones, noch steun voor investeringen waarvan de in 
aanmerking komende uitgaven meer dan 25 miljoen euro bedragen. De lidstaten die 
van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen aan te tonen dat de 
voorgestelde zones, relatief gesproken, meer behoefte aan economische 
ontwikkeling hebben dan andere zones in dat gebied; daartoe kunnen zij erkende 
economische indicatoren zoals BBP per hoofd van de bevolking, werkgelegenheids- 
of werkloosheidspercentages, lokale productiviteit- of competentie-indicatoren 
gebruiken.  

(42) De Belgische autoriteiten hebben één gebied aangemeld en een uitvoerige 
toelichting verstrekt en uitgebreide argumenten aangevoerd om aan te tonen dat dit 
gebied voldoet aan de vereisten van punt 31 van de richtsnoeren; deze toelichting 
en argumenten worden in het volgende hoofdstuk weergegeven. 

BE1-1 Bruxelles-Capitale/Brussel-Hoofdstad 

(43) De Belgische autoriteiten hebben delen van de volgende gemeenten voorgedragen 
voor steun in het kader van deze uitzondering: Anderlecht, Bruxelles/Brussel, 
Evere, Forest/Vorst, Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek, Saint-Gilles/Sint-
Gillis, Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode, Schaerbeek/Schaarbeek en 
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Uccle/Ukkel, gelegen in de NUTS-III-regio Bruxelles-Capitale/Brussel-Hoofdstad 
met een totale bevolking van 154 960 inwoners14. 

(44) De Belgische autoriteiten wijzen erop dat het werkloosheidscijfer in de regio 
Bruxelles-Capitale/Brussel-Hoofdstad bijna tweemaal zo hoog is als het nationale 
gemiddelde (193,3%) en dat de werkloosheid in de voorgedragen zone nog eens 
bijna tweemaal zo hoog is (360%). Zij verklaren dat het belastbare inkomen per 
inwoner van de voorgedragen zone slechts 52,56% van het nationale gemiddelde 
bedraagt. De kwetsbaarheid van de bevolking in deze zone komt verder tot uiting in 
het feit dat de langdurige werkloosheid er 116% bedraagt van het nationale 
gemiddelde, het aantal laaggeschoolde werklozen hoger is en dat de totale 
participatiegraad lager is dan het nationale of regionale gemiddelde. Aangezien de 
betrokken NUTS-III-regio een werkloosheid heeft die hoger is dan het EU-25-
gemiddelde (160,9%) komen deze gebieden in aanmerking voor een 
basissteunintensiteit van 15%, zodat, inclusief de verhogingen, de toepasselijke 
steunintensiteit 25% bedraagt voor middelgrote ondernemingen en 35% voor kleine 
ondernemingen. 

(45) De totale bevolking die onder deze subtitel wordt voorgedragen bedraagt 
154 960 personen, ofwel 1,5% van de Belgische bevolking. 

Overzicht van de bevolking die op grond van artikel 87, lid 3, onder c), wordt 
voorgedragen 

(46) De op grond van punt 30, onder c), voorgedragen bevolking bedraagt 1 031 993, de 
overeenkomstig punt 30, onder g), voorgedragen bevolking 91 049, de volgens 
punt 30, onder h), voorgedragen bevolking 129 640 en de krachtens punt 31 
voorgedragen bevolking 154 960 inwoners. De totale voorgedragen bevolking 
bedraagt derhalve 1 407 642 inwoners, ofwel 13,39% van de Belgische bevolking. 

(47) De totale bevolking die volgens de Belgische autoriteiten in de periode 2007-2013 
voor nationale regionale steun in aanmerking zou moeten komen op grond van de 
uitzondering van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, valt derhalve 
binnen het maximumpercentage van 13,5% die in bijlage V van de richtsnoeren aan 
België wordt toegekend. 

3.3. Algemene bepalingen van de steunkaart 

(48) Overeenkomstig punt 49 van de richtsnoeren kunnen de genoemde steunplafonds, 
behalve in het geval van steun die aan de vervoerssector wordt toegekend, met 10% 
BSE worden verhoogd voor steun aan middelgrote ondernemingen en met 20% 
BSE voor steun aan kleine ondernemingen. Volgens punt 67 van de richtsnoeren 
zijn echter geen verhogingen voor KMO's toegestaan bij investeringsprojecten 
waarvan de in aanmerking komende uitgaven hoger zijn dan 50 miljoen euro.  

(49) Opgemerkt zij dat de Belgische autoriteiten wat de in aanmerking komende regio's 
in BE2 Vlaams Gewest betreft, van deze mogelijkheid afzien. In deze regio's zijn de 
voorgestelde steunplafonds zonder onderscheid op alle soorten ondernemingen van 
toepassing.  

                                                 
14  Het bevolkingscijfer heeft betrekking op het jaar 2003, het meest recente jaar waarvoor voor de 

betrokken delen van de gemeenten gegevens beschikbaar waren. 
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(50) Gezien de bovenstaande evaluatie zijn de steunplafonds voor regionale 
investeringssteun die door België voor de periode 2007-2013 zijn aangemeld, in 
overeenstemming met de steunplafonds die volgens de richtsnoeren zijn toegestaan. 

(51) De Commissie herinnert eraan dat deze steunplafonds, overeenkomstig punt 8 van 
de richtsnoeren, enkel op de verwerking en afzet van landbouwproducten van 
toepassing voorzover zulks is vastgelegd in de communautaire richtsnoeren voor 
staatssteun in de landbouwsector15, of richtsnoeren die deze vervangen. 

(52) De Commissie stelt vast dat de Belgische autoriteiten in de aanmelding de volgende 
toezeggingen hebben gedaan: 

(a) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat enkel de regio's die zijn 
vermeld in de regionale steunkaart welke door de Commissie naar 
aanleiding van deze aanmelding zal worden gepubliceerd, in aanmerking  
komen voor regionale investeringssteun overeenkomstig de richtsnoeren, 
of onder een eventuele groepsvrijstellingsverordening op het gebied van 
staatssteun zullen vallen die voor regionale steun relevant is. 

(b) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat enkel kleine 
ondernemingen met een economische activiteit in de regio's die zijn 
vermeld in de regionale steunkaart welke door de Commissie naar 
aanleiding van deze aanmelding zal worden gepubliceerd, in aanmerking 
zullen komen voor steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen als 
bepaald in deel 6 (punten 84-91) van de richtsnoeren. 

(c) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat alle plannen om regionale 
steun toe te kennen bij de Commissie zullen worden aangemeld 
overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, hetzij als 
steunregeling, hetzij als individuele steunmaatregel, tenzij een 
vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun van toepassing is. 

(d) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat alle regionale 
investeringssteunmaatregelen de plafonds in acht zullen nemen die voor 
de desbetreffende regio zijn vastgelegd in de regionale steunkaart welke 
naar aanleiding van deze aanmelding door de Commissie zal worden 
gepubliceerd. 

(e) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat voor grote 
investeringsprojecten de maximumplafonds die met betrekking tot de 
betrokken regio zijn vastgelegd in de regionale steunkaart welke naar 
aanleiding van deze aanmelding door de Commissie zal worden 
gepubliceerd, zullen worden aangepast overeenkomstig de formule van 
punt 67 van de richtsnoeren. 

(f) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat alle grote 
investeringsprojecten waarvan het voorgestelde steunbedrag hoger is dan 
het maximum toelaatbare steunbedrag dat kan worden uitgetrokken voor 
een investering met in aanmerking komende uitgaven van 
100 miljoen euro volgens de in punt 67 van de richtsnoeren weergegeven 
schaal, individueel bij de Commissie zullen worden aangemeld. 

                                                 
15  PB C 28 van 1.2.2000, blz. 2. Corrigendum PB C 232 van 12.8.2000, blz. 17. 
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3.4. Dienstige maatregelen 

(53) Bij brief van 6 maart 2006, referentie D/(06)219, heeft de Commissie de Belgische 
autoriteiten dienstige maatregelen voorgesteld waarbij, onder andere, de toepassing 
van de bestaande regionale steunregelingen beperkt wordt tot 31 december 2006. 
De Belgische autoriteiten hebben deze dienstige maatregelen onvoorwaardelijk 
aanvaard, en wel in drie instanties: per e-mail van 21 april 2006 (A/33053) voor 
BE2 Vlaams Gewest, bij brief van 11 mei 2006 (A/33790) voor BE1 Bruxelles-
Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij brief van 11 mei 2006 (A/33833) 
voor BE3 Région Wallonne. 

4. BESLUIT 

(54) De Commissie heeft derhalve besloten: 

– de regionale steunkaart voor België voor de periode 2007-2013 zoals deze 
in de bijlage wordt weergegeven, als verenigbaar met het EG-Verdrag te 
beschouwen omdat zij voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in 
de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013. Deze kaart 
geldt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013; 

– in 2010 de positie van het statistisch-effectgebied BE32 Hainaut opnieuw 
te evalueren overeenkomstig de voorwaarden van punt 20 van de 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen; hetzelfde geldt voor de 
bijzondere status van BE3-3, de gemeente Tubize;  

– de kaart als weergegeven in de bijlage bij deze beschikking in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschap bekend te maken. De 
volledige tekst van deze brief in de authentieke taal zal worden 
bekendgemaakt op de internetsite: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

Eventuele verzoeken met betrekking tot deze brief dienen bij aangetekend schrijven of 
bij faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat overheidssteun I 
Griffie overheidssteun 
B – 1049 Brussel 
Fax nr.: 0032.2.296 12 42 

Met bijzondere hoogachting, 
Voor de Commissie 

Neelie KROES 
Lid van de Commissie
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Bijlage bij het besluit inzake steunmaatregel N 745/2006 
 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 
(PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13) 

België – Regionale-steunkaart 1.1.2007-31.12.2013 

(Door de Commissie goedgekeurd op 21.2.2007) 

 

NUTS 
II - III Naam 

Plafond voor regionale 
investeringssteun1 (van 

toepassing op grote 
ondernemingen) 

  1.1.2007-31.12.2013 

1. Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag tot en met  
31.12.20102 (statistisch-effectgebieden) 
  1.1.2007-

31.12.2010 
1.1.2011-

31.12.2013 

BE32 Hainaut 30% 20% 

2. Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige 
periode 2007-2013 

BE2-1 West-Vlaamse cluster (de gemeenten van) 15%(*) 

Diksmuide, Lo-Reninge, Ieper, Middelkerke, Oostende 

BE2-2 Wervik  15%(*) 

BE2-3 Ronse  15%(*) 

BE2-4 Tongeren/Herstappe  15%(*) 

Herstappe, Tongeren 

BE2-5 Limburgse-cluster (de gemeenten van) 15%(*) 

Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Helchteren, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Maasmechelen 

BE2-5 Limburgse-cluster (de gemeenten van) 10%(*) 

As, Beringen, Genk, Leopoldsburg, Heusden-Zolder 

                                                 
1     Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen 

euro bedragen, met uitzondering van de in aanmerking komende zones in het Vlaamse Gewest 
aangeduid met (*), wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunt voor middelgrote en 20 
procentpunt voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 
2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 
20.5.2003, blz. 36). Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven 
meer dan 50 miljoen euro bedragen, wordt dit plafond overeenkomstig punt 67 van de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 aangepast.  

 (*) Voor de in aanmerking komende zones in het Vlaams Gewest gelden de weergegeven 
steunintensiteiten voor alle ondernemingen, onafhankelijk van hun grootte. 

2  Dit gebied mag voor steun in aanmerking blijven komen op grond van artikel 87, lid 3, onder a), in 
welk geval het plafond tot 30% zal worden verhoogd voor de periode 1.1.2011-31.12.2013, indien een 
herziening in 2010 aantoont, dat het BBP per inwoner van de betrokken regio lager is dan 75% van 
het EU 25-gemiddelde. 
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BE2-6 Kempense cluster (de gemeenten van) 10%(*) 

Balen, Dessel, Mol 

BE3-1 Bassin liégeois (de gemeenten van) 15% 

Engis, Awans, Flémalle, Grâce–Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Visé 

BE3-2 Verviers-Dison 15% 

Dison, Verviers 

BE3-3 Tubize 15%3 

BE3-4 Sambreville 15% 

BE3-5 Ardenne (de gemeenten van) 15% 

Bastogne, Bertogne, Vielsalm, La-Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Libin, Libramont-
Chevigny, Neufchâteau, Tellin, Dinant, Houyet, Rochefort, Somme-Leuze 

3. Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag voor de volledige 
periode 2007-2013 (alleen voor hogere steunpercentages voor KMO's  met een  basis-
steunintensiteit van 15%) 

BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
(alleen de aangegeven delen van de volgende gemeenten)  

Anderlecht (Ceria-Zone d'Habitat/COOVI-Woonzone, Petite Ile-Rive Droite/Klein Eiland-
rechteroever, Ceria I/COOVI I, Birmingham, Rosee-Est/Dauw-Oost, Rosee-Ouest/Dauw-West, 
Abattoir/Slachthuis, Conseil-Nord/Raad-Noord, Brogniez-Nord/Brogniez-Noord, Brogniez-
Sud/Brogniez-Zuid, Conseil-Sud/Raad-Zuid, Revision-Sud/Herziening-Zuid, Revision-
Nord/Herziening-Noord, Albert I-Immeubles/Albert I-Flatgebouwen, Albert I-Quartier/Albert 
I-Buurt, Goujons/Grondels, Deux Gares/Tweestations) 

Bruxelles/Brussel (Quai des Usines-Monnoyer/Fabriekskaai-L. Monnoyerkaai, Haren-Sud-
Ouest/Haren-Zuidwest, Haren-Sud/Haren-Zuid, Haren-Est/Haren-Oost, Gare de 
Formation/Vormingsstation, Marly-Sud/Marly-Zuid, rue des Faines/Beukennootjesstraat, rue 
du Wimpelberg/Wimpelbergstraat, Trassersweg-Neder-Heembeek, Neder-Heembeek-
Nord/Neder-Heembeek-Noord, Marly-Nord/Marly-Noord, Saint-François Xavier/St.-
Franciscus Xaverius, Bon Secours – Palais du Midi/ Bijstand – Zuid-Paleis, Notre-Dame de la 
Chapelle/Kapellekerk, Anneessens (Place)/Anneessens Plein, Senne (rue de la)/Zennestraat, 
Nouveau Marché au Grain/Nieuwe Graanmarkt, Marché au Porcs/Varkensmarkt, Congrès-
Gare/Congres-Station, Blaes (rue)-Sud/Blaesstraat-Zuid, Blaes (rue)-Nord/Blaesstraat-Noord, 
Blaes (rue)-Centre/Blaesstraat-Centrum, Saint-Thomas (Institut)/St.Thomas (instituut), rue des 
Commerçants/Koopliedenstraat, E. Jacqmain (Boulevard)-Ouest/E. Jacqmainlaan-West, Parvis 
Saint-Roch/St. Rochus Voorplein, Anvers (Chaussée d')-Sud/Antwerpsesteenweg-Zuid, Anvers 
(Chaussée d')-Nord/Antwerpsesteenweg-Noord, Allée Verte-Bassin Vergote/Groendreef-
Vergotedok, Masui (Place)-Nord/Masuiplein-Noord, Quai de Willebroeck/Willebroekse kaai, 
Tour et Taxis/Turn en Taxi) 

Evere (Gare de Formation/Vormingsstation, Carli, Bon Pasteur/Goede Herder, Kerkhoek, Zone 
industrielle/Industriezone, J. Bordet (Avenue de)/J. Bordetlaan, Oasis-Provence-
Languedoc/Oase-Provence-Languedoc, Germinal I) 

Forest/Vorst (Bollinckx, Bempt, Charroi (rue de)/Gerijstraat, Pont de Luttre-Ouest/Luttrebrug-
West, Saint-Antoine/Sint-Antonius) 

Molenbeek-St-Jean/St.-Jans-Molenbeek (Centre/Centrum, Canal-Sud/Kanaal-Zuid, Brunfaut 
(Quartier)/Brunfautwijk, Ransfort, Quatre Vents/Vierwinden, Saint-Joseph/Sint-Jozef, 
Duchesse de Brabant/Hetogin van Brabant, Industrie, Birmingham-Sud/Birmingham-Zuid, 

                                                 
3  Slechts tot en met 31.12.2010. 
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Birmingham-Nord/Birmingham-Noord, Independence/Onafhankelijkheid, Etangs Noirs/Zwarte 
Vijvers, Gare Ouest/West-station, Marie-José Blocs/Marie-José-Blokken, Chemin de 
Fer/Spoorweg, Laekenveld/Lakenveld, Mexico, Dubrucq-Nord/Dubrucq-Noord, Ulens, Piers, 
Lavallee, Canal-Nord/Kanaal-Noord) 

Saint-Gilles/Sint-Gillis (Guillaume Tell-Sud/Willem Tell-Zuid, Dethy (rue)/Dethystraat, 
Angleterre (rue d')/Engelandstraat, Regies/Regiën, Roi (Avenue du)/Koningslaan, Denmark 
(rue de)/Denemarkenstraat, Gare du Midi/Zuidstation, Crickx (rue)/Crickxstraat, Jamar, France 
(rue d')/Frankrijkstraat) 

St-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode (Saint-François/Sint-Franciscus, Saint-
Lazare/Sint-Lazarus, Rogier, Prairie/Weide, Jardin Botanique/Kruidtuin, Nord/Noord, 
Manhattan) 

Schaerbeek/Schaarbeek (Josephat Gare/Josaphat-station, Houffalize (Place)/Houffalizeplein, 
L'Olivier (rue)/L'Olivierstraat, Royale Sainte-Marie (rue)/Koninklijke Sint-Mariastraat, Brabant 
(rue de)/Brabantstraat, Vanderlinden (rue)/Vanderlindenstraat, Palais (rue de)/Paleizenstraat, 
Gare du Nord/Noordstation, Reine (Avenue)/Koninginnelaan, Stephenson 
(Place)/Stephensonplein, Brichaut (rue de)/Brichautstraat)  

Uccle/Ukkel (Zwartebeek) 
 

 


