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Excellentie, 

Met dit schrijven stelt de Commissie het Koninkrijk België ervan in kennis dat zij, na 
onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel 
verstrekte inlichtingen, heeft besloten de procedure van artikel 108, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd) in te leiden. 

1. PROCEDURE

(1) Bij brief van 7 oktober 2011 heeft de Europese Commissie de Belgische autoriteiten 
ervan in kennis gesteld dat een aanvang was gemaakt met een monitoringexercitie van 
steunmaatregel N 649/2005 – Maatregelen houdende gedeeltelijke vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing voor O&O (hierna "de regeling" genoemd). Deze exercitie, die elk 
jaar door de diensten van de Commissie wordt uitgevoerd, heeft ten doel de 
rechtsgrondslag en de doelmatige tenuitvoerlegging door de lidstaten van een 
steekproef van steunmaatregelen te toetsen.

(2) Bij brieven van 7 oktober 2011, 2 februari 2012 en 6 januari 2013 heeft de Commissie 
om inlichtingen verzocht over de tenuitvoerlegging van bovengenoemde regeling. Zij 



2

heeft de Belgische autoriteiten met name verzocht haar de lijst mee te delen van de 
ondernemingen die in 2009 en 2010 meer dan 200 000 EUR aan steun hebben 
genoten. In haar brief van 2 februari 2012 heeft de Commissie de Belgische 
autoriteiten ervan in kennis gesteld dat van de twaalf vermelde begunstigden er drie 
waren geselecteerd voor een grondig onderzoek van de toegekende steunbedragen. Het 
betrof de volgende ondernemingen:

(a) Movetis NV, Veedijk, 2300, Turnhout, België;

(b) Actogenix NV, Technologiepark 4, 9052 Zwijnaarde, België;

(c) Zappware NV, Via Media 4, 3500 Hasselt, België.

(3) De Belgische autoriteiten hebben geantwoord bij brieven van 17 november 2011, 
2 mei 2012, 4 juni 2012 en 23 mei 2013. 

(4) Op 13 juni 2013 heeft ook een vergadering plaatsgevonden tussen de diensten van de 
Commissie en de Belgische autoriteiten.

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

2.1. Doel van de maatregel

(5) Steunmaatregel N 649/2005 – Maatregelen houdende gedeeltelijke vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing voor O&O is goedgekeurd bij besluit van de Commissie van 4 juli 
2006 (hierna "het besluit" genoemd). 

(6) De goedgekeurde regeling voorzag in de invoering van drie soorten maatregelen: 

(a) bij maatregel 1 "Vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers die in 
samenwerking met universiteiten of hogescholen aan onderzoeksprojecten 
werken" werd een vrijstelling van 50 % van de bedrijfsvoorheffing verleend 
aan ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers die aan 
onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten met in de Europese Economische Ruimte gevestigde universiteiten 
of hogescholen1. Het budget van de maatregel was op 34 miljoen EUR 
geraamd;

(b) bij maatregel 2 "Vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers met 
bepaalde diploma's" werd een vrijstelling van 25 % van de bedrijfsvoorheffing 
verleend aan ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers die 
bepaalde wetenschappelijke diploma's hebben2. Het budget van de maatregel 
was op 62 miljoen EUR geraamd;

(c) bij maatregel 3 "Vrijstelling voor Young Innovative Companies" werd een 
vrijstelling van 50 % van de bedrijfsvoorheffing verleend aan vennootschappen 
die onder de definitie van "Young Innovative Company (YIC)"3 vallen en die 
bezoldigingen aan hun wetenschappelijk personeel uitbetalen. Het budget van 
de maatregel was op 20 miljoen EUR geraamd.

  
1 Zie punt 5 van het besluit van 4 juli 2006.
2 Zie punt 8 van het besluit van 4 juli 2006.
3 Zie punt 12 van het besluit van 4 juli 2006.
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(7) De bedrijfsvoorheffing is een belasting die door de werkgever aan de bron wordt 
ingehouden op de inkomsten die hij aan zijn werknemers toekent en die in de Schatkist 
wordt gestort. Overeenkomstig de drie bovenvermelde maatregelen zijn de betrokken 
ondernemingen vrijgesteld van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing 
welke zij inhouden op bepaalde bezoldigingen van de in de punten 6, onder a) en b), 
bedoelde onderzoekers en van het in punt 6, onder c), bedoelde wetenschappelijk 
personeel.

(8) In haar besluit van 4 juli 2006 was de Commissie van oordeel dat de maatregelen 1 en 
2 algemene maatregelen waren en dus geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, 
VWEU vormden

(9) Maatregel 3 ten gunste van Young Innovative Companies werd daarentegen wel als 
staatssteun in de zin van bovengenoemde Verdragsbepaling beschouwd, maar werd, na 
onderzoek, als verenigbaar met de interne markt aangemerkt op basis van de criteria 
van Verordening (EG) nr. 70/2001, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/20044.

(10) In artikel 5 bis van deze verordening zijn de op de steun voor onderzoek en 
ontwikkeling toepasselijke voorschriften vastgesteld. Maatregel 3 is bestempeld als 
steun voor O&O-projecten waarvan de subsidiabele kosten de kosten zijn voor 
personeel dat zich met een onderzoeksproject bezighoudt5. Het in aanmerking 
genomen steunintensiteitsplafond (35 %) is het plafond dat op preconcurrentiële 
ontwikkelingsprojecten van toepassing is6. 

2.2. Tenuitvoerlegging van de maatregel en uitkomst van de monitoringexercitie

(11) Het onderzoek heeft onregelmatigheden aan het licht gebracht wat de op de maatregel 
betrekking hebbende bepalingen van nationaal recht en de tenuitvoerlegging van de 
maatregel betreft.

2.2.1. Onderzoek van de bepalingen van nationaal recht

(12) Tijdens de monitoringexercitie is de Belgische autoriteiten gevraagd een afschrift van 
de op de regeling betrekking hebbende bepalingen toe te zenden, alsook een afschrift 
van de teksten van het afgeleide recht waarbij deze regeling ten uitvoer is gelegd.

(13) De Belgische autoriteiten hebben meegedeeld dat de regeling is opgenomen in de 
artikelen 95/1 en 275/3 en de bijlagen III bis en III ter van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (hierna het "WIB 1992" genoemd).

(14) Overeenkomstig bijlage III ter van het WIB 1992 moeten de betrokken 
ondernemingen met het oog op de verificatie van de inachtneming van de subsidiabele 
kosten "het bewijs [leveren] dat de betrokken werknemer, naargelang het geval, 
onderzoeker, onderzoekstechnicus of projectbeheerder inzake onderzoek en 
ontwikkeling is" (punt III (e)).

  
4 Verordening (EG) nr. 701/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de 

artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 10 
van 10.1.2001, blz. 33.

5 Zie punt 26 van het besluit van 4 juli 2006.
6 Zie artikel 5 bis, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 364/2004.
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i. Ontbreken van procedures en regels voor de controle van 
personeelscategorieën die vrijstelling genieten

(15) Zoals in punt 28 van het besluit van de Commissie is aangegeven, is, wat de controles 
betreft, bepaald dat de begunstigden aan de federale overheidsdienst financiën met 
name het bewijs moeten kunnen overleggen dat de betrokken werknemer al naar 
gelang het geval een onderzoeker, een onderzoekstechnicus of een projectbeheerder 
inzake onderzoek en ontwikkeling is en dat hij zich wel degelijk met de 
verwezenlijking van een onderzoeksproject bezighoudt. 

(16) Het in het kader van de monitoringexercitie verrichte onderzoek van de bepalingen 
van nationaal recht heeft uitgewezen dat daarin weliswaar melding wordt gemaakt van 
de personeelscategorieën die vrijstelling kunnen genieten, maar dat daarin niet wordt 
verwezen naar de onderzoekscategorieën, en evenmin wordt gepreciseerd hoe de 
belastingdiensten nagaan of de personeelsleden die van de vrijstelling van de 
bedrijfsvoorheffing kunnen profiteren, zich wel degelijk met een O&O-project 
bezighouden. 

ii. Ontbreken van de vermelding van de onderzoekscategorieën

(17) In het kader van de monitoringexercitie wilde de Commissie nagaan of de met de 
maatregel ondersteunde projecten wel degelijk onder de in de EU-regelgeving 
vastgelegde onderzoekscategorieën vielen.

(18) Zoals in punt 25 van het besluit van de Commissie is vermeld, hadden de Belgische 
autoriteiten zich er immers toe verbonden in de administratieve documenten met 
betrekking tot de uitvoering van de regeling een uitdrukkelijke verwijzing op te nemen 
naar de definities van de onderzoekscategorieën zoals die in artikel 2, onder h), i) en j), 
van Verordening (EG) nr. 364/2004 zijn omschreven om te garanderen dat de 
gesteunde programma's met de in deze wetgevingstekst gedefinieerde O&O-fasen in 
overeenstemming zijn7.

(19) Uit het in het kader van de monitoringexercitie verrichte onderzoek van de bepalingen 
van nationaal recht is gebleken dat daarin niet wordt verwezen naar de 
onderzoekscategorieën zoals die in de EU-regelgeving zijn vastgelegd.

(20) De Belgische wetgeving waarin de onderzoekscategorieën worden gedefinieerd, 
namelijk de artikelen 95/1 en 275/3 en de bijlagen III bis en III ter van het WIB 1992, 
is immers pas in 2013 gewijzigd om er de definities van de onderzoekscategorieën 
vervat in de Europese regelgeving in op te nemen8. 

(21) De Commissie stelt vast dat de Belgische wetgeving thans met de Europese 
regelgeving in overeenstemming is gebracht wat de indeling in onderzoekscategorieën 
betreft. Zij merkt evenwel op dat er in de periode tussen de goedkeuring van de 
regeling op 4 juli 2006 en de aanneming van de wetgeving in 2013 geen indeling in 
onderzoekscategorieën bestond.

  
7 De Belgische autoriteiten hadden meer in het bijzonder toegezegd te zullen vermelden dat de in het kader 

van de ondersteunde onderzoeksprogramma's ontwikkelde prototypes niet voor commerciële doeleinden 
mochten worden gebruikt (brief van 16 mei 2006, geregistreerd op 22 mei 2006).

8 Deze wijziging is aangebracht bij de wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen 
betreffende de duurzame ontwikkeling, aangenomen op 17 juni 2013 en bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 28 juni 2013.
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iii. Geen wijziging van de regeling om deze met de door de Commissie 
voorgestelde dienstige maatregelen in overeenstemming te brengen 

(22) Na de inwerkingtreding van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (hierna "het O&O&I-steunkader" genoemd)9

heeft België met de door de Commissie voorgestelde dienstige maatregelen ingestemd 
en zich ertoe verbonden zijn bestaande O&O-steunregelingen uiterlijk op 1 januari 
2008 met dit steunkader in overeenstemming te brengen10. 

(23) Het lijkt erop dat België zijn verbintenis om de regeling vóór 1 januari 2008 met het 
O&O&I-steunkader in overeenstemming te brengen, niet is nagekomen. 

iv. Niet-kennisgeving van de wijziging van het percentage van de vrijstelling van de 
bedrijfsvoorheffing

(24) Uit onderzoek van de teksten is tevens gebleken dat het voor Young Innovative 
Companies geldende percentage van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing 
krachtens de economische herstelwet van 27 maart 2009, die op 17 april 2009 in 
werking is getreden, is verhoogd van 50 tot 75 %. Dit percentage is vervolgens verder 
opgetrokken van 75 tot 80 % bij de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en 
financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. 

(25) Deze wijziging van de regeling is niet bij de Commissie aangemeld. 

2.2.2. Looptijd van de regeling

(26) In punt 16 van het besluit van de Commissie is het volgende gepreciseerd: "De 
aanvankelijke duur van de regeling zal krachtens het koninklijk besluit tot uitvoering 
ervan worden beperkt tot 5 jaar. Na afloop van die periode zal de regeling worden 
geëvalueerd en ingeval de maatregel positieve gevolgen heeft, kan hij worden 
verlengd met een nieuwe termijn van 5 jaar". De maatregel ten voordele van Young 
Innovative Companies had op 4 juli 2011 moeten aflopen.

(27) De Belgische autoriteiten hebben aangestipt dat het koninklijk besluit dat aan de 
regeling een einde maakt, niet is vastgesteld. De regeling is derhalve nog steeds van 
kracht. De verlenging ervan vanaf 4 juli 2011 is niet bij de Commissie aangemeld.

3. STANDPUNT VAN DE BELGISCHE AUTORITEITEN

(28) In de loop van de procedure hebben de Belgische autoriteiten erkend noch de 
rechtsgrondslag te hebben gewijzigd om er een verwijzing naar de 
onderzoekscategorieën in op te nemen, noch de wijziging in de regeling te hebben 
aangemeld (omdat zij ervan uitgingen dat deze spoorde met de geest van het besluit 
van 4 juli 2006), noch de verlenging ervan vanaf 4 juli 2011 te hebben meegedeeld.

(29) Bovendien hebben de Belgische autoriteiten weliswaar informatie verstrekt over de 
geselecteerde ondernemingen die deel uitmaakten van de steekproef die aan een 
grondig onderzoek is onderworpen, maar daartegenover staat dat zij geen overtuigende 
uitleg hebben gegeven over de tenuitvoerlegging van de rechtsgrondslag van de 

  
9 PB C 323 van 30.12.2006, blz. 1.
10 Brief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2008, brief van de Waalse Regering van 

17 maart 2008 en brief van de Vlaamse Regering van 3 juli 2007.
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regeling, en evenmin over de overeenstemming ervan met de bepalingen van de 
nieuwe Verordening (EG) nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna "de algemene 
groepsvrijstellingsverordening" genoemd)11.

4. ANALYSE

4.1. Bestaan van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU

(30) Volgens artikel 107, lid 1, VWEU zijn "steunmaatregelen van de staten of in welke 
vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van 
bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig beïnvloedt".

(31) Om een nationale maatregel als staatssteun aan te kunnen merken, moet dus aan elk 
van de volgende voorwaarden zijn voldaan: i) met de betrokken maatregel wordt een 
economisch voordeel aan de begunstigde ervan verleend, ii) dit voordeel wordt door 
de overheid verleend, iii) dit voordeel is selectief, en iv) de betrokken maatregel 
vervalst de mededinging of dreigt deze te vervalsen en kan het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig beïnvloeden.

(32) De vrijstelling voor Young Innovative Companies is een selectief voordeel omdat zij 
alleen geldt voor ondernemingen die onder de definitie van Young Innovative 
Company vallen. Dit selectieve voordeel wordt met staatsmiddelen bekostigd en zou 
gevolgen kunnen hebben voor de mededinging en het handelsverkeer tussen lidstaten. 

(33) Er zij op gewezen dat in het besluit van de Commissie van 4 juli 2006 reeds is gesteld 
dat de regeling ten gunste van de Young Innovative Companies als steun moet worden 
aangemerkt12. Tijdens de monitoringexercitie hebben de Belgische autoriteiten geen 
bezwaren geuit tegen de stelling dat de regeling ten gunste van de Young Innovative 
Companies als steun moet worden beschouwd.

4.2. Rechtmatigheid van de steun

(34) In het licht van de argumentatie in de punten 15 tot en met 29 is de Commissie de 
mening toegedaan dat België onrechtmatige steun heeft verleend. 

4.3. Onderzoek naar de verenigbaarheid

4.3.1. Uitgangspunten van het onderzoek naar de verenigbaarheid van de steun

(35) In een eerste fase moet de verenigbaarheid van de regeling met de interne markt 
worden onderzocht uit het oogpunt van Verordening (EG) nr. 70/2001. 

(36) Aangezien het om een bestaande O&O-steunregeling gaat en België heeft toegezegd 
om dergelijke regelingen vanaf 1 januari 2008 met de communautaire kaderregeling 
inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in overeenstemming te 

  
11 PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3.
12 Zie punt 21 van het besluit van 4 juli 2006. 
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brengen, moet worden nagegaan of de regeling vanaf die datum uit het oogpunt van 
genoemd steunkader met de interne markt verenigbaar is. 

(37) Daar Verordening (EG) nr. 70/2001 door Verordening (EG) nr. 800/2008 is 
vervangen, moet bovendien op grond van laatstgenoemde verordening nog worden 
geverifieerd of de regeling voldoet aan de voorwaarden om voor een groepsvrijstelling 
in aanmerking te komen. Dat is niet alleen relevant voor de periode na de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 800/2008 op 29 augustus 2008, maar ook 
voor de aan die datum voorafgaande periode, aangezien in artikel 44, lid 1, is bepaald 
dat de verordening van toepassing is op individuele steun die vóór de inwerkingtreding 
ervan is verleend, indien de steun voldoet aan de in de verordening vastgestelde 
voorwaarden, met uitzondering van artikel 9.

4.3.2. Verenigbaarheid van de steun uit het oogpunt van 
Verordening (EG) nr. 70/2001 

(38) Zoals in de punten 20 en 21 is vermeld, hebben de Belgische autoriteiten nagelaten om 
voor de periode tussen de goedkeuring van de regeling bij besluit van 4 juli 2006 en de 
datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 70/2001, 
namelijk 31 december 2008, maatregelen te nemen teneinde de nationale wetgeving 
aan te passen aan de definities van de onderzoekscategorieën zoals die in 
Verordening (EG) nr. 70/2001 zijn vastgelegd 

(39) In het licht van het bovenstaande betwijfelt de Commissie of de regeling uit het 
oogpunt van Verordening (EG) nr. 70/2001 verenigbaar is met de interne markt.

4.3.3. Verenigbaarheid uit het oogpunt van het O&O&I-steunkader

(40) De verenigbaarheid van de regeling dient derhalve te worden getoetst aan de 
bepalingen betreffende steun voor O&O-projecten (punt 5.1 van het O&O&I-
steunkader) en aan de bepalingen betreffende steun voor innovatieve starters (punt 5.4 
van het O&O&I-steunkader), omdat de regeling voor deze specifieke categorie 
ondernemingen lijkt bedoeld.

A. Steun voor O&O-projecten (punt 5.1 van het O&O&I-steunkader)

(41) Daar de regeling op basis van de criteria van Verordening (EG) nr. 70/2001 met 
betrekking tot steun voor onderzoek en ontwikkeling is goedgekeurd, heeft de 
Commissie op grond van punt 5.1 "Steun voor O&O-projecten" van het O&O&I-
steunkader een vooronderzoek ingesteld naar de verenigbaarheid van de regeling. 

(42) In punt 5.1 van het O&O&I-steunkader worden de criteria opgesomd waaraan moet 
worden voldaan opdat steun voor O&O-projecten als verenigbaar met de interne markt 
kan worden aangemerkt:

(a) in punt 5.1.1 is het volgende gepreciseerd: "Het gesteunde deel van het 
onderzoeksproject moet volledig binnen één of meer van de volgende 
onderzoekscategorieën vallen: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, 
experimentele ontwikkeling";

(b) in punt 5.1.2 zijn de basissteunintensiteiten vermeld (25 % voor experimentele 
ontwikkeling); deze kunnen in sommige gevallen worden verhoogd, met name 
wanneer de steun voor kmo's is bestemd (punt 5.1.3, onder a));
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(c) in punt 5.1.4 worden de in aanmerking komende kosten nader omschreven;

(d) punt 5.1.6 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot fiscale maatregelen;

(e) de punten 7.1 en 8 bevatten bepalingen betreffende respectievelijk de 
individuele aanmeldingsdrempels en de inachtneming van de cumulatieregels.

(43) Tijdens de monitoringexercitie heeft de Commissie de Belgische autoriteiten gevraagd 
welke O&O-projecten in het kader van de regeling zijn uitgevoerd, en meer in het 
bijzonder onder welke onderzoekscategorie in de zin van het O&O&I-steunkader deze 
projecten vallen. In de antwoorden van de Belgische autoriteiten wordt niet bevestigd 
of de in het kader van de regeling uitgevoerde projecten wel degelijk onder de 
onderzoekscategorieën vallen die in het O&O&I-steunkader zijn vermeld. 

(44) De Commissie heeft ook twijfels geuit ten aanzien van de inachtneming van het in het 
O&O&I-steunkader vastgelegde steunintensiteitsplafond na de wijziging van het 
vrijstellingspercentage in 2009. Zij heeft de Belgische autoriteiten dan ook gevraagd 
hoe de steunintensiteiten worden berekend. In de antwoorden van de Belgische 
autoriteiten wordt niet bevestigd of de in het O&O&I-steunkader vastgelegde 
steunintensiteitsplafonds na de verhoging van het percentage van de vrijstelling van de 
bedrijfsvoorheffing nog in acht worden genomen.

(45) In het kader van deze procedure verzoekt de Commissie de Belgische autoriteiten dan 
ook alle gegevens te verschaffen op grond waarvan kan worden uitgemaakt onder 
welke onderzoekscategorie de projecten vallen, en tevens alle inlichtingen te 
verstrekken over de berekening van de steunintensiteiten na de wijziging van de 
regeling. Ten slotte verzoekt de Commissie de Belgische autoriteiten te bevestigen dat 
geen enkel steunbedrag hoger lag dan de individuele aanmeldingsdrempels en dat de 
cumulatieregels in acht zijn genomen bij de toekenning van de steun. 

B. Steun voor innovatieve starters (punt 5.4 van het O&O&I-steunkader)

(46) Ook het onderzoek naar de verenigbaarheid van de steunregeling ten behoeve van 
Young Innovative Companies is meer specifiek uitgevoerd op grond van punt 5.4 van 
het O&O&I-steunkader, dat betrekking heeft op steun voor innovatieve starters. De 
Commissie heeft een vooronderzoek naar de regeling ingesteld op basis van de criteria 
die in het steunkader zijn vastgesteld.

(47) In punt 12 van het besluit van 4 juli 2006 zijn de bepalingen van artikel 275/3 van het 
WIB 1992 overgenomen; daarin wordt het begrip Young Innovative Company
gedefinieerd. Een Young Innovative Company moet aan alle volgende voorwaarden 
voldoen:

(a) het gaat om een kleine vennootschap (in de zin van artikel 15, lid 1, van het 
wetboek van vennootschappen);

(b) ze bestaat sinds minder dan 10 jaar vóór 1 januari van het jaar waarin de 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegekend;

(c) ze is niet opgericht in het kader van een concentratie, een herstructurering, een 
uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke 
activiteiten;
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(d) ze heeft uitgaven gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die 
minstens 15 % van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk 
vertegenwoordigen.

i. Kwalificatie als "kleine onderneming"

(48) In punt 5.4, onder a), van het O&O&I-steunkader is het volgende bepaald: "de 
begunstigde onderneming is een kleine onderneming [...]".

(49) In artikel 15, lid 1, van het wetboek van vennootschappen worden kleine 
vennootschappen als volgt gedefinieerd: "vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 
die voor het laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar, niet meer dan één der 
volgende criteria overschrijden:

− jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
− jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 7 300 000 euro;
− balanstotaal: 3 650 000 euro tenzij het jaargemiddelde van het 

personeelsbestand meer dan 100 bedraagt".

(50) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat ondernemingen pas op de kwalificatie 
als "kleine vennootschap" aanspraak kunnen maken als zij aan twee van de drie 
bovenvermelde criteria voldoen.

(51) Tijdens de monitoringexercitie heeft de Commissie twijfels geuit ten aanzien van de 
kwalificatie als "kleine" onderneming die de Belgische autoriteiten in het kader van de 
toepassing van de regeling hebben gehanteerd. Deze stemt immers niet overeen met de 
definitie van "kleine onderneming" die in artikel 2, lid 2, van bijlage I bij de algemene 
groepsvrijstellingsverordening13 voorkomt. De Commissie heeft de Belgische 
autoriteiten meer in het bijzonder gevraagd waarom boven een drempel van 
100 personen niet meer aan de voorwaarden voor kwalificatie als kleine vennootschap 
wordt voldaan, aangezien een dergelijke drempel niet in de EU-teksten voorkomt. 

(52) De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten dan ook informatie over de omvang 
van de begunstigde ondernemingen te verschaffen, en meer in het bijzonder over steun 
die is toegekend aan ondernemingen die meer dan 50 personen in dienst hebben.

ii. Voorwaarde van de bestaansduur

(53) In punt 5.4, onder a), van het steunkader wordt het volgende gepreciseerd: "de 
begunstigde onderneming is een kleine onderneming die minder dan zes jaar bestaat 
op het tijdstip dat de steun wordt toegekend".

(54) In het besluit van 4 juli 2006 is bepaald dat de betrokken ondernemingen minder dan 
tien jaar moeten bestaan om op de kwalificatie als Young Innovative Company
aanspraak te kunnen maken.

(55) In het kader van de monitoringexercitie heeft de Commissie twijfels geuit over het feit 
of de Belgische autoriteiten zich bij de toepassing van de regeling hebben gehouden 
aan de voorwaarde van de bestaansduur om voor de kwalificatie als innovatieve starter 
in de zin van het O&O&I-steunkader in aanmerking te komen.

  
13 "Binnen de categorie kmo's is een "kleine onderneming" een onderneming waar minder dan 50 personen 

werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt."



10

(56) De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten dan ook informatie over de 
bestaansduur van de begunstigde ondernemingen te verschaffen, en meer in het 
bijzonder over steun die is toegekend aan ondernemingen die meer dan zes jaar (en 
minder dan tien jaar) bestaan.

iii. Steunbedrag

(57) In punt 5.4, onder c), van het O&O&I-steunkader is het volgende bepaald: "de steun 
bedraagt niet meer dan 1 miljoen EUR". 

(58) In het kader van de monitoringexercitie hebben de Belgische autoriteiten de lijst 
meegedeeld van ondernemingen die in 2009 en 2010 meer dan 200 000 EUR aan steun 
hebben genoten. Zoals in punt 2 is aangegeven, heeft de Commissie uit de twaalf 
vermelde ondernemingen er drie (Movetis, Actogenix en Zappware) geselecteerd om 
aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het onderzoek van de desbetreffende 
documenten heeft uitgewezen dat twee van de drie geselecteerde ondernemingen 
(Movetis en Actogenix) over die beide boekjaren meer dan 1 miljoen EUR aan steun 
hebben ontvangen.

(59) Bovendien heeft de verhoging van het percentage van de aan de ondernemingen 
verleende vrijstelling als gevolg van de wetswijziging van 2009 tot een toename geleid 
van het steunbedrag voor ondernemingen die voor de regeling in aanmerking komen. 

(60) In het kader van de monitoringexercitie heeft de Commissie twijfels geuit over het feit 
of de Belgische autoriteiten zich bij de toepassing van de regeling hebben gehouden 
aan het in het O&O&I-steunkader vastgelegde steunplafond. 

(61) De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten dan ook over te gaan tot een 
verificatie van de steunbedragen die aan alle begunstigde ondernemingen zijn gestort, 
en met name van de steunbedragen van meer dan 1 miljoen EUR die uit hoofde van de 
regeling aan andere begunstigde ondernemingen zijn toegekend, en haar tevens alle 
dienstige inlichtingen te verstrekken, zodat zij kan beoordelen of de in het O&O&I-
steunkader vastgelegde steunplafonds in acht zijn genomen. 

(62) Op grond van de informatie waarover de Commissie momenteel beschikt, lijken de 
steunbedragen die België in het kader van de regeling heeft uitgekeerd, uit het oogpunt 
van het O&O&I-steunkader onverenigbaar met het VWEU. 

4.3.4. Verenigbaarheid uit het oogpunt van Verordening (EG) nr. 800/2008 

(63) Tot slot moet worden uitgemaakt of de vanaf 1 januari 2009 verleende steun in 
overeenstemming was met de bepalingen van de nieuwe algemene 
groepsvrijstellingsverordening. 

(64) Tijdens de monitoringexercitie van de diensten van de Commissie is evenwel gebleken 
dat de regeling niet is aangepast om deze met de nieuwe algemene 
groepsvrijstellingsverordening in overeenstemming te brengen. De Belgische 
autoriteiten hebben meer in het bijzonder nagelaten om in de rechtsgrondslag van de 
regeling een verwijzing naar de in artikel 30, leden 2, 3 en 4, van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening omschreven onderzoekscategorieën op te nemen.
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4.3.5. Conclusie ten aanzien van de verenigbaarheid van de steun

(65) De nationale maatregelen moeten worden aangemerkt als een steunregeling in de zin 
van artikel 107 VWEU. Alle, of althans een deel van de op basis van de regeling 
toegekende steun is verleend in strijd met artikel 108, lid 3, van het Verdrag. De steun 
lijkt onverenigbaar met de interne markt uit het oogpunt van 
Verordening (EG) nr. 70/2001, het O&O&I-steunkader en 
Verordening (EG) nr. 800/2008. 

4.4. Kwantificering en terugvordering

(66) Indien de twijfels van de Commissie ten aanzien van het feit of er al dan niet van met 
de interne markt onverenigbare staatssteun sprake is geweest, niet worden 
weggenomen, moet de Commissie krachtens artikel 14, lid 1, van de 
procedureverordening in haar eindbesluit verlangen dat België de onverenigbare steun 
terugvordert, tenzij de terugvordering in strijd is met een algemeen beginsel van het 
Gemeenschapsrecht. 

(67) In artikel 15 van de procedureverordening is bepaald dat de bevoegdheden van de 
Commissie om steun terug te vorderen na een termijn van tien jaar verjaren (de 
zogenoemde "verjaringstermijn"). Deze termijn gaat in op de dag waarop de 
onrechtmatige steun als afzonderlijke steun of in het kader van een steunregeling aan 
de begunstigde is verleend. Aangezien de steunregeling vanaf 4 juli 2006 is 
toegestaan, is de verjaringstermijn in het onderhavige geval niet van toepassing.

(68) Om een terugvorderingsbesluit ten uitvoer te kunnen leggen, moet het voordeel 
worden gekwantificeerd. De Commissie beschikt niet over nauwkeurige gegevens met 
betrekking tot de ondernemingen die mogelijk onverenigbare steun hebben genoten. 

(69) In het kader van deze procedure verzoekt de Commissie de Belgische autoriteiten haar 
informatie te verschaffen over de onderzoekscategorieën waaronder de uitgevoerde 
projecten vallen, over de berekening van de steunintensiteitspercentages waarin 
punt 5.1 van het O&O&I-steunkader voorziet, alsook over de omvang, de 
bestaansduur en de ontvangen steunbedragen van alle begunstigde ondernemingen (zie 
de punten 45, 52, 56 en 61). 

(70) De Commissie verzoekt tevens de belanghebbenden hun opmerkingen over de 
bovengenoemde aspecten te maken in de context van de inleiding van de formele 
onderzoeksprocedure.

5. CONCLUSIE

(71) In het licht van de bovenvermelde elementen heeft de Commissie twijfels ten aanzien 
van de verenigbaarheid van de in het kader van de regeling toegekende steun. Om die 
reden heeft zij besloten tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure van 
artikel 108, lid 2, VWEU. De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten binnen 
één maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven hun opmerkingen kenbaar 
te maken en alle voor de beoordeling van de steun benodigde informatie, en met name 
de in de punten 45, 52, 56 en 61 gevraagde inlichtingen, te verstrekken. Bij uitblijven 
van een reactie zal de Commissie een besluit nemen aan de hand van de gegevens 
waarover zij beschikt.
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De Commissie verzoekt de Belgische autoriteiten de potentiële begunstigde ondernemingen 
onverwijld een afschrift van dit schrijven te doen toekomen.

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 108, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Zij verwijst naar artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van 
de begunstigde kan worden teruggevorderd.

Voorts deelt de Commissie het Koninkrijk België mee dat zij de belanghebbenden door de 
bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de 
EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, door de bekendmaking van een mededeling in 
het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezichthoudende 
Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle 
bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen 
één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u ermee 
instemt dat dit schrijven in zijn geheel wordt gepubliceerd. Dit verzoek en bovenstaande door 
de Commissie verlangde inlichtingen dienen bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te 
worden gezonden aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat Staatssteun
Griffie Staatssteun
B – 1049 Brussel
België
Faxnummer: +32 2 296 12 42

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA
Vicevoorzitter


