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Excellentie, 

1. DE PROCEDURE 

(1) Op 28 juni 2013 stelde de Commissie de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-20201 (hierna "de richtsnoeren" genoemd) vast. 
Overeenkomstig punt 178 van die richtsnoeren dient iedere lidstaat, overeenkomstig 
artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(hierna "VWEU" genoemd), bij de Commissie aanmelding te doen van één regionale-
steunkaart die geldt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020. Volgens punt 179 
zal de goedgekeurde regionale-steunkaart in het Publicatieblad van de Europese Unie 
worden bekendgemaakt en integrerend deel uitmaken van de richtsnoeren. 

(2) Bij elektronische aanmelding van 9 april 2014, diezelfde dag door de Commissie 
geregistreerd (2014/040538), hebben de Belgische autoriteiten een voorstel voor de 
Belgische regionale-steunkaart voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 
2020 correct aangemeld. 

(3) Op 24 april 2014 hebben de Belgische autoriteiten aanvullende gegevens bij hun 
aanmelding ingediend, die dezelfde dag door Commissie werden geregistreerd 
(2014/045032). 

(4) Op 8 mei 2014 heeft de Commissie om verdere toelichting verzocht, die door de 
Belgische autoriteiten op 26 mei 2014 (2014/055666) en 18 juli 2014 (2014/075617) is 

                                                 
1 PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1. 
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verstrekt. Op 4 september 2014 hebben de Belgische autoriteiten verdere aanvullende 
gegevens ingediend. 

2. BESCHRIJVING VAN DE AANGEMELDE REGIONALE-STEUNKAART  

(5) In hun aanmelding stellen de Belgische autoriteiten één vooraf vastliggend 
steungebied onder c) voor met een bevolking van 1 328 760 inwoners, en diverse niet 
vooraf vastliggende steungebieden onder c) met een totale bevolking van 1 985 710 
inwoners, of 17,89% van de nationale bevolking, om voor de periode van 1 juli 2014 
tot en met 31 december 2020 in aanmerking te komen voor regionale steun op grond 
van de afwijking van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

2.1 Voorstel vooraf vastliggend steungebied op grond van artikel 107, lid 3, onder c)  

(6) In hun aanmelding stellen de Belgische autoriteiten één NUTS 2-gebied voor als 
vooraf vastliggend gebied dat voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 
2020 op grond van de afwijking van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU voor regionale 
steun in aanmerking komt, zoals bepaald in bijlage I bij de richtsnoeren.  

(7) In tabel 1 wordt het vroegere "steungebied onder a)" gepresenteerd dat wordt 
voorgesteld als vooraf vastliggend steungebied onder c), samen met de maximale 
steunintensiteiten toepasselijk op grote ondernemingen. Hierbij wordt onderscheiden 
tussen de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 (voorgestelde 
maximale steunintensiteit: 15%) en de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2020 (voorgestelde maximale steunintensiteit: 10%). 

Tabel 1: Voorstel vooraf vastliggend steungebied onder c) 
Maximale 

steunintensiteit 
NUTS-code Naam NUTS 2-gebied 

2014-2017 2018-2020 
BE32 Prov. Hainaut (volledig) 15% BSE 10% BSE 

2.2 Voorstel niet vooraf vastliggende steungebieden op grond van artikel 107, lid 3, onder c)  

(8) In hun aanmelding stellen de Belgische autoriteiten ook voor om gebieden die 17,89% 
van de nationale bevolking bestrijken, aan te wijzen als gebieden die in de periode van 
1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 op grond van artikel 107, lid 3, onder c), in 
aanmerking komen voor regionale steun. Dit bevolkingsaandeel is over de drie 
Belgische gewesten als volgt verdeeld: 8% voor het Vlaams Gewest, 8% voor het 
Waals Gewest en 1,89% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste van 
deze niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) worden voorgesteld op grond 
van criterium 1, één gebied wordt voorgesteld op grond van criterium 2, drie gebieden 
worden voorgesteld op grond van criterium 4 en twee gebieden worden voorgesteld op 
grond van criterium 5 van punt 168 van de richtsnoeren. De Belgische autoriteiten 
stellen in alle niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) een maximale 
steunintensiteit (toepasselijk op grote ondernemingen) van 10% voor. In de volgende 
vier tabellen wordt ook het totale bevolkingsaantal voor elk van de voorgestelde 
gebieden gegeven2.  

                                                 
2  De bevolkingsaantallen (11 099 554 inwoners in heel België) die België gebruikt, betreffen de ingezetenen 

per 1.1.2013 (bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). 
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2.2.1 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond van criterium 
1 van punt 168 van de richtsnoeren  

(9) Tabel 2 geeft de lijst met voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden, samen 
met de maximale steunintensiteit toepasselijk op grote ondernemingen voor elk gebied 
waarvoor volgens België de voorwaarden van criterium 1 van punt 168 van de 
richtsnoeren zijn vervuld. 

 Tabel 2:  Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond 
van criterium 1 

Bevolkings-
aantal 

Naam voorgesteld niet 
vooraf vastliggend 
steungebied onder c) 

NUTS-
code 

Naam betrokken NUTS 3-gebied  

gebied 

Maximale 
steun-

intensiteit 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

BE100 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(gedeeltelijk) 

209 413 10% BSE 

    
BE221 Arr. Hasselt (gedeeltelijk) 
BE222 Arr. Maaseik (gedeeltelijk) 

Limburg 

BE223 Arr. Tongeren (gedeeltelijk) 

549 262 10% BSE 

    
BE252 Arr. Diksmuide (gedeeltelijk) 
BE253 Arr. Ieper (gedeeltelijk) 

West-Vlaanderen 

BE255 Arr. Oostende (gedeeltelijk) 

143 880 10% BSE 

     
BE331 Arr. Huy (gedeeltelijk) 
BE332 Arr. Liège (gedeeltelijk) 
BE334 Arr. Waremme (gedeeltelijk) 

Bassin liégeois 

BE352 Arr. Namur (gedeeltelijk) 

518 222 10% BSE 

    
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (gedeeltelijk) 
Est liégeois 

BE336 Bezirk Verviers - Deutschsprachige 
Gemeinschaft (gedeeltelijk) 

114 814 10% BSE 

    
BE335 Arr. Verviers – communes 

francophones (gedeeltelijk) 
BE336 Bezirk Verviers - Deutschsprachige 

Gemeinschaft (gedeeltelijk) 
BE342 Arr. Bastogne (gedeeltelijk) 
BE343 Arr. Marche-en-Famenne 

(gedeeltelijk) 
BE344 Arr. Neufchâteau (gedeeltelijk) 

Ardenne 

BE351 Arr. Dinant (gedeeltelijk) 

150 830 10% BSE 

    
Totaal   1 686 421 

(10) Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft België op grond van voetnoot 74 van 
de richtsnoeren delen van kieskantons voorgesteld. Tabel 3 geeft de lijst van de 
voorgestelde delen van LAU-gebieden. 

Tabel 3: Lijst voorgestelde delen LAU-gebieden (kieskantons) 

Naam betrokken 
kieskanton 

Totale bevolking 
kieskanton 

Bevolking voorgesteld 
steungebied onder c) 

Anderlecht 136 872 50 434 
Brussel 168 576 51 261 
Sint-Jans-Molenbeek 188 753 53 694 
Ukkel 134 511 54 024 
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2.2.2 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond van criterium 
2 van punt 168 van de richtsnoeren  

(11) Tabel 4 geeft de lijst met voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden, samen 
met de maximale steunintensiteit toepasselijk op grote ondernemingen voor elk gebied 
waarvoor volgens België de voorwaarden van criterium 2 van punt 168 van de 
richtsnoeren zijn vervuld. 

 Tabel 4: Niet vooraf vastliggend steungebied onder c) voorgesteld op grond van 
criterium 2 van punt 168 van de richtsnoeren 

Naam voorgesteld niet vooraf 
vastliggend steungebied onder c) 

NUTS-
code 

Naam betrokken 
NUTS 3-gebied  

Bevolkings-
aantal gebied 

Maximale 
steun-

intensiteit 
Eeklo BE233 Arr. Eeklo (volledig) 82 896 10% BSE

2.2.3 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld naar analogie van 
criterium 4 van punt 168 van de richtsnoeren  

(12) Tabel 5 geeft de lijst met voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden, samen 
met de voorgestelde maximale steunintensiteit toepasselijk op grote ondernemingen 
voor elk gebied waarvoor volgens België naar analogie van criterium 4 van punt 168 
van de richtsnoeren de voorwaarden zijn vervuld. 

 Tabel 5: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond 
van criterium 4 

Bevolkings-
aantal 
gebied 

Naam aangrenzend 
voormalig steungebied 
onder a) 

NUTS- 
code 

Naam betrokken NUTS 3-gebied  

 

Maximale 
steun-

intensiteit 

BE235 Arr. Oudenaarde (gedeeltelijk: 
Ronse) 

25 565 10% BSE

BE253 Arr. Ieper (gedeeltelijk: Wervik) 18 398 10% BSE

BE32 Prov. Hainaut 

BE352 Arr. Namur (gedeeltelijk: 
Sambreville, Jemeppe sur Sambre) 

 
46 298 

 
10% BSE

Totaal   90 261 

(13) In het verleden is een aantal gemeenten als steungebieden onder c) aanvaard omdat zij 
grensden aan de provincie Henegouwen (Prov. Hainaut, die als steungebied onder a) 
in aanmerking kwam) en omdat zij dezelfde sociaaleconomische kenmerken als de 
provincie Henegouwen vertoonden. Volgens de Belgische autoriteiten is deze situatie 
niet veranderd. Deze aangrenzende gemeenten vormen nog steeds een integrerend deel 
van het ruimere economische gebied van Henegouwen. Zij worden met dezelfde 
problemen als Henegouwen geconfronteerd (een inkomen per hoofd van de bevolking 
dat ver onder het Belgische gemiddelde en zelfs onder dat van de aangrenzende 
gemeenten van de provincie Henegouwen ligt, en werkloosheidscijfers die, net als in 
Henegouwen, ver boven het Belgische gemiddelde liggen). 
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2.2.4 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond van criterium 
5 van punt 168 van de richtsnoeren 

(14) Tabel 6 geeft de lijst met voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden, samen 
met de voorgestelde maximale steunintensiteit toepasselijk op grote ondernemingen 
voor elk gebied waarvoor volgens België de voorwaarden van criterium 5 van 
punt 168 van de richtsnoeren zijn vervuld. 

 Tabel 6:  Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond 
van criterium 5 

Bevolkings-
aantal 

Naam voorgesteld niet vooraf 
vastliggend steungebied onder c) 

NUTS-
code 

Naam betrokken 
NUTS 3-gebied  

gebied 

Maximale 
steun-

intensiteit 
Antwerpen (Kempen) BE213 Arr. Turnhout 

(gedeeltelijk) 
66 147 10% BSE 

Zone brabançonne BE310 Arr. Nivelles (gedeeltelijk) 58 093 10% BSE 
Totaal   124 240 

(15) Beide gebieden hebben te lijden van hun afhankelijkheid van de metaalverwerkende 
en metaalproductenindustrie. De Belgische autoriteiten beweren dat deze sector in de 
streek van Turnhout 40% van de werkgelegenheid in de industrie voor zijn rekening 
neemt (met een banenverlies van 22% in de afgelopen vijf jaar) en dat Tubeke nog 
steeds af te rekenen heeft met de gevolgen van de herstructurering van de Forges de 
Clabecq.  

2.3 Maximale steunintensiteiten voor kmo's  

(16) Overeenkomstig punt 177 van de richtsnoeren mogen bovengenoemde maximale 
steunintensiteiten toepasselijk op grote ondernemingen worden verhoogd met 
maximaal 20 procentpunten voor kleine ondernemingen of met maximaal 
10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen. Deze verhoogde maximale 
steunintensiteiten voor kmo's3 zullen echter niet gelden voor steun aan grote 
investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 
50 miljoen EUR bedragen.  

3. BEOORDELING 

(17) Zoals in de hierna volgende beoordeling nader wordt uiteengezet, worden met de door 
België aangemelde regionale-steunkaart alle voorwaarden van de richtsnoeren in acht 
genomen. 

3.1 Vooraf vastliggend steungebied onder artikel 107, lid 3, onder c) 

(18) Overeenkomstig de punten 158, 159 en 160 van en bijlage I bij de richtsnoeren heeft 
België de mogelijkheid om de provincie Henegouwen aan te wijzen als vooraf 
vastliggend steungebied onder c) dat voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 
31 december 2020 voor regionale steun op grond van de afwijking van artikel 107, 
lid 3, onder c), VWEU, in aanmerking komt, aangezien dit gebied een voormalig 
steungebied onder a) is (in de periode 2011-2013). 

                                                 
3  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). 



6 

 

3.2 Voorstel lijst niet vooraf vastliggende steungebieden op grond van artikel 107, lid 3, 
onder c)  

(19) Overeenkomstig de punten 162 tot en met 166 van en bijlage I bij de richtsnoeren kan 
België daarnaast gebieden met een bevolking van maximaal 17,89% van het totale 
nationale bevolkingsaantal aanwijzen als niet vooraf vastliggende steungebieden 
onder c).  

(20) De niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die België voorstelt, tellen in 
totaal 1 983 818 inwoners, wat neerkomt op 17,87% van het totale nationale 
bevolkingsaantal. Dit percentage overschrijdt het in bijlage I bij de richtsnoeren aan 
België toegewezen maximale bevolkingsaandeel niet.  

(21) Of dit criterium van het bevolkingsaandeel in acht wordt genomen, wordt bepaald op 
basis van de recentste gegevens (1 januari 2013) over de totale ingezeten bevolking 
van de betrokken gebieden zoals die voor de betrokken geografische niveaus 
beschikbaar zijn. Dit is in overeenstemming met de in punt 170 van de richtsnoeren 
geformuleerde voorwaarde. 

(22) Wanneer niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) worden voorgesteld die niet 
als volledige NUTS 3-gebieden of -eilanden zijn afgebakend, is in punt 169 van de 
richtsnoeren bepaald dat het bij het begrip "aangrenzende gebieden" in de regel gaat 
om volledige LAU 2-gebieden of een groep van volledige LAU 2-gebieden die een 
administratieve grens met een ander LAU 2-gebied uit die groep delen. In het geval 
van België gaat het bij het LAU 2-niveau om het gemeentelijke niveau. Volgens 
voetnoot 74 van de richtsnoeren kan de lidstaat niettemin delen van een LAU 2-gebied 
(of LAU 1-gebied) aanwijzen, mits aan twee cumulatieve voorwaarden wordt voldaan. 
In de eerste plaats moet het bevolkingsaantal van het betrokken LAU-gebied het 
volgens de criteria 1 of 5 van punt 168 van de richtsnoeren voor aangrenzende 
gebieden vereiste minimumbevolkingsaantal overschrijden. In de tweede plaats moet 
het bevolkingsaantal van de delen van dat LAU-gebied ten minste 50% bedragen van 
het minimumbevolkingsaantal dat volgens het toepasselijke criterium is vereist. 

3.2.1 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) op grond van criterium 1 van 
punt 168 van de richtsnoeren  

(23) Volgens punt 168 van de richtsnoeren kan een lidstaat aangrenzende gebieden van ten 
minste 100 000 inwoners in NUTS 2- of NUTS 3-gebieden aanwijzen als niet vooraf 
vastliggend steungebied onder c) indien het bbp per hoofd van de bevolking daar ten 
hoogste het EU 27-gemiddelde bedraagt of het werkloosheidscijfer daar ten minste 
115% van het nationale gemiddelde beloopt.  

(24) Elk van de gebieden die de Belgische autoriteiten op grond van criterium 1 als niet 
vooraf vastliggend steungebied onder c) voorstellen, voldoet aan de voorwaarde van 
het minimumbevolkingsaantal voor de betrokken lidstaat en de voorwaarde 
betreffende bbp en/of werkloosheidsgraad (zie tabel 7). Bovendien heeft de 
Commissie zich ervan kunnen vergewissen dat elk van de op grond van criterium 1 
voorgestelde steungebieden onder c) bestaat uit aangrenzende LAU 2-gebieden, zoals 
vereist volgens punt 169 van de richtsnoeren (of delen van LAU 1-gebieden zoals 
vereist volgens voetnoot 74). 
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Tabel 7: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) op grond van criterium 1 van 
punt 168 van de richtsnoeren (met voor elk gebied bevolking, bbp/hoofd bevolking en 
werkloosheidsgraad) 

 
Naam voorgesteld 
gebied 

NUTS-
code 

Naam betrokken NUTS 2- of 
NUTS 3-gebied 

Bevolking 
 

Bbp 
EU 27=100 

U-Rate
BE=100 

BE100 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 221,33 226,2 Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Totale bevolking in aanmerking komend 

gebied 209 510 
  

BE221 Arr. Hasselt (gedeeltelijk) 96,33*  
BE222 Arr. Maaseik (gedeeltelijk) 83,67  
BE223 Arr. Tongeren (gedeeltelijk) 69,00  

Limburg 

Totale bevolking in aanmerking komend 
gebied 549 262 

  

BE252 Arr. Diksmuide (gedeeltelijk) 79,33  
BE253 Arr. Ieper (gedeeltelijk) 94,33  
BE255 Arr. Oostende (gedeeltelijk) 89,67 

West-Vlaanderen 

Totale bevolking in aanmerking komend 
gebied 

 
 
 

143 880 
 

BE331 Arr. Huy (gedeeltelijk) 80,00 
BE332 Arr. Liège (gedeeltelijk) 96,33 
BE334 Arr. Waremme (gedeeltelijk) 54,67 
BE352 Arr. Namur (gedeeltelijk) 95,33 

Bassin liégeois 

Totale bevolking in aanmerking komend 
gebied 518 222 

 

BE335 Arr. Verviers – communes 
francophones (gedeeltelijk) 

78,67 

BE336 Bezirk Verviers - 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
(gedeeltelijk) 

85,67 

Est liégeois 

Totale bevolking in aanmerking komend 
gebied 114 814 

 

BE335 Arr. Verviers – communes 
francophones (gedeeltelijk) 

78,67 

BE336 Bezirk Verviers - 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
(gedeeltelijk) 

85,67 

BE342 Arr. Bastogne (gedeeltelijk) 78,67 
BE343 Arr. Marche-en-Famenne 

(gedeeltelijk) 
89,33 

BE344 Arr. Neufchâteau (gedeeltelijk) 84,67 
BE351 Arr. Dinant (gedeeltelijk) 65,67 

Ardenne 

Totale bevolking in aanmerking komend 
gebied 150 830 

 

 Bevolking: totale ingezeten bevolking in het voorgestelde steungebied onder c) in 2013  
 U-Rate: werkloosheidsgraad in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, driejaarsgemiddelde voor 2010-2012 (nationaal gemiddelde = 

100,0%)  
 Bbp: bbp per hoofd van de bevolking in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, gemeten in koopkrachtstandaard (KKS), 

driejaarsgemiddelde voor 2008-2010 (EU 27 = 100,00%) 
EUROSTAT-gegevens per 1.7.2013 
* op NUTS 2-niveau 

(25) Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, strekt het voorgestelde steungebied 
onder c) zich uit over vier kieskantons (equivalent met LAU 1-gebieden4) Elk kanton 
heeft een bevolking van meer dan 100 000 inwoners. Het gedeelte dat binnen elk kanton 
werd geselecteerd, is een aangrenzend gebied met een bevolkingsaantal van meer dan 

                                                 
4  Kieskantons omvatten één of meer gemeenten (LAU 2-gebieden). 
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50 000 inwoners (zie tabel 3). De voorgestelde delen van de vier kantons vormen één 
aaneensluitend gebied met een bevolking van 209 413 inwoners. Gezien dit alles is aan 
de voorwaarden van punt 168, onder a), punt 169 en voetnoot 74 voldaan. 

3.2.2 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) op grond van criterium 2 van 
punt 168 van de richtsnoeren  

(26) Volgens punt 168 van de richtsnoeren kan een lidstaat volledige NUTS 3-gebieden met 
minder dan 100 000 inwoners op grond van criterium 2 als steungebied onder c) 
aanwijzen wanneer die gebieden een bbp per hoofd van de bevolking hebben van ten 
hoogste het EU 27-gemiddelde. Het niet vooraf vastliggende steungebied onder c) dat 
België op grond van criterium 2 voorstelt, voldoet aan deze voorwaarden. Het NUTS 3-
gebied BE233 Arr. Eeklo wordt in zijn geheel voorgesteld, heeft minder dan 
100 000 inwoners en heeft een bbp per hoofd van de bevolking dat kleiner is dan het 
EU 27-gemiddelde (zie tabel 8). 

Tabel 8: Niet vooraf vastliggend steungebied onder c) voorgesteld op grond van 
criterium 2 
NUTS-
code 

Naam NUTS 3-gebied  Bevolking 
2013 

Bbp 
 

BE233 Arr. Eeklo (Volledig) 82 896 84,00
 Bevolking: totale ingezeten bevolking in het voorgestelde steungebied onder c) in 2013 

Bbp: bbp per hoofd van de bevolking in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, gemeten in koopkrachtstandaard (KKS), 
driejaarsgemiddelde voor 2008-2010 (EU 27 = 100,0%) (gegevens EUROSTAT van 21.3.2013) 
 

3.2.3 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) naar analogie van criterium 4 van 
punt 168 van de richtsnoeren  

(27) Overeenkomstig punt 168 van de richtsnoeren kan een lidstaat op grond van 
criterium 4 NUTS 3-regio's (of delen daarvan) die aaneengrenzende gebieden vormen 
en die grenzen aan een steungebied onder a), aanwijzen als steungebieden onder c). 
België heeft op grond van criterium 4 voorgesteld vier aan de provincie Henegouwen 
grenzende gemeenten aan de lijst van niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) 
toe te voegen. Hoewel de provincie Henegouwen in de periode 2014-2020 niet meer 
als steungebied onder a) in aanmerking komt (de provincie is een vooraf vastliggend 
steungebied onder c) geworden), acht de Commissie het om de hierna uiteengezette 
redenen passend criterium 4 naar analogie en op flexibele wijze toe te passen en te 
aanvaarden dat vier gemeenten worden opgenomen als gebieden die grenzen aan een 
vooraf vastliggend steungebied onder c). 

(28) Volgens de regionale-steunkaart die op 30 juni 2014 is komen te vervallen, kwam de 
provincie Henegouwen voor regionale steun op grond van artikel 107, lid 3, onder a), 
VWEU in aanmerking. Aangezien het bbp per hoofd van de bevolking van de regio in 
2008-2010 77,33% van het EU-gemiddelde bedroeg, is Henegouwen tot en met 
31 december 2020 in de lijst van vooraf vastliggende steungebieden onder c) 
opgenomen (zie punt 3.1). In de vorige regionale-steunkaart was een aantal gemeenten 
in de lijst van steungebieden onder c) opgenomen omdat zij grensden aan het 
steungebied onder a) Henegouwen, en omdat die gemeenten deel uitmaakten van het 
ruimere sociaaleconomische gebied van Henegouwen, waarmee zij tal van kenmerken 
gemeen hadden. 
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(29) Het feit dat het bbp per hoofd van de bevolking van Henegouwen de afgelopen jaren 
lichtjes is verbeterd in vergelijking met het EU-gemiddelde, heeft geen verandering 
gebracht in de situatie in de vier bovengenoemde gemeenten. Zij zijn nog altijd even 
nauw verweven met de ruimere economie van Henegouwen als in het verleden en de 
door de Belgische autoriteiten verstrekte statistische gegevens bevestigen dat deze 
gebieden het nog steeds veel slechter doen dan het nationale gemiddelde wat 
gezinsinkomens en werkloosheidscijfers betreft. Ter illustratie, volgens de door de 
Belgische autoriteiten verstrekte gegevens bedroeg de gemiddelde werkloosheidsgraad 
in de vier aan de Provincie Henegouwen grenzende gemeenten 178% van het 
Belgische gemiddelde. 

(30) In het licht van het bovenstaande en naar analogie van criterium 4 van punt 168 
kunnen de gemeenten Ronse, Wervik, Sambreville en Jemeppe-sur-Sambre worden 
aanvaard als niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) met een steunintensiteit 
van 10%. 

3.2.4 Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) op grond van criterium 5 van 
punt 168 van de richtsnoeren  

(31) Volgens punt 168 van de richtsnoeren kan een lidstaat op grond van criterium 5 als 
steungebied onder c) gebieden van ten minste 50 000 inwoners aanwijzen die een 
belangrijke structurele verandering ondergaan, of die zich in zware, relatieve 
achteruitgang bevinden, mits die gebieden niet zijn gelegen in NUTS 3-gebieden of 
andere aangrenzende gebieden die voldoen aan de voorwaarden om te worden 
aangewezen als vooraf vastliggende gebieden op grond van de criteria 1 tot en met 4.  

(32) Tabel 9 bevat de desbetreffende gegevens voor de twee niet vooraf vastliggende 
steungebieden onder c) die de Belgische autoriteiten op grond van criterium 5 
voorstellen. 

Tabel 9: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond van 
criterium 5 van punt 168 van de richtsnoeren (met voor elk gebied bevolking, bbp/hoofd 
bevolking en werkloosheidsgraad)  

Betrokken NUTS 3-gebieden  Gebieden voorgesteld op grond van 
criterium 5 

Bevolkings 
aantal NUTS-code NUTS-benaming 

Bbp U-Rate
BE=100

Antwerpen (Turnhout) 66 147 BE213 Arr. Turnhout 
(gedeeltelijk) 

116,33 74,4

Zone brabançonne 58 093 BE310 Arr. Nivelles 
(gedeeltelijk) 

122,33 95,9

 Bevolking: totale ingezeten bevolking in het voorgestelde steungebied onder c) in 2013  
 U-Rate: werkloosheidsgraad in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, driejaarsgemiddelde voor 2010-2012 (nationaal gemiddelde = 

100,0%)  
 Bbp: bbp per hoofd van de bevolking in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, gemeten in koopkrachtstandaard (KKS), 

driejaarsgemiddelde voor 2008-2010 (EU 27 = 100,00%) 
EUROSTAT-gegevens per 1.7.2013 

 

(33) De Commissie is van mening dat de beide voorgestelde gebieden voldoen aan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen op grond van criterium 5, en dit om de 
volgende redenen: 

- geen van de voorgestelde gebieden ligt in NUTS 3-gebieden of aangrenzende 
gebieden die voldoen aan de voorwaarden om als steungebieden onder c) te 
worden aangewezen op grond van de criteria 1 tot en met 4 van punt 168 van de 
richtsnoeren; 
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- de Belgische autoriteiten hanteerden de volgende sociaaleconomische indicatoren 
om de betrokken gebieden te selecteren: aandeel industriële werkgelegenheid, 
totale werkgelegenheidsgraad, aandeel jeugdwerkloosheid, brutojaarloon, bruto-
inkomen en bruto toegevoegde waarde. De Commissie beschouwt deze 
indicatoren als geschikte indicatoren voor het meten van relatieve problemen van 
structurele verandering of neergang. Bovendien zijn de voor deze indicatoren 
beschikbare gegevens afkomstig van het Belgische bureau voor de statistiek of 
andere erkende bronnen5; 

- uit de gegevens voor de bovenstaande indicatoren blijkt dat elk van de op grond 
van criterium 5 voorgestelde gebieden voor ten minste één van de betrokken 
indicatoren slechter scoort dan het nationale gemiddelde; 

- beide gebieden hebben te lijden van hun afhankelijkheid van de 
metaalverwerkende en metaalproductenindustrie, die momenteel een ingrijpende 
structurele verandering ondergaat; 

- elk van deze gebieden heeft een totale bevolking van ten minste 50 000 inwoners 
en bestaat uit aangrenzende LAU 2-gebieden, zoals vereist door punt 168, 
onder e), van de richtsnoeren. 

3.2.5 Inachtneming van het bevolkingsplafond voor niet vooraf vastliggende 
steungebieden onder c) 

(34) In bijlage I bij de richtsnoeren wordt het bevolkingsplafond voor niet vooraf 
vastliggende steungebieden onder c) vastgesteld op maximaal 17,89% van het totale 
nationale bevolkingsaantal van België. De niet vooraf vastliggende steungebieden 
onder c) die België voorstelt, hebben een totaal aantal inwoners van in totaal 
1 983 818. Dit komt neer op 17,87% van het totale aantal ingezetenen in België, zodat 
hiermee het in bijlage I bij de richtsnoeren vastgestelde bevolkingsplafond in acht 
wordt genomen. 

3.3 Voorgestelde maximale steunintensiteiten voor steungebieden onder c)  

(35) In de punten 174, 175 en 176 van de richtsnoeren is bepaald dat de steunintensiteit 
voor investeringen van grote ondernemingen in steungebieden onder c) niet meer dan 
10% BSE mag bedragen in niet vooraf vastliggende steungebieden onder c). In de 
voormalige steungebieden onder a) mag de steunintensiteit van 10% BSE voor de 
periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 worden verhoogd met maximaal 
5 procentpunten. 

(36) België stelt voor om de maximale steunintensiteit toepasselijk op grote 
ondernemingen in alle niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) te beperken tot 
10% BSE. 

(37) België stelt voor om voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 de 
maximale steunintensiteit toepasselijk op grote ondernemingen in het vooraf 
vastliggende voormalige steungebied onder a) van BE32 Prov. Hainaut met 
5 procentpunt te verhogen tot 15% BSE. 

                                                 
5  De gegevens werden verstrekt door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium en de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (RSZ).  
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(38) Gelet op het bovenstaande zijn de maximale steunintensiteiten voor regionale 
investeringssteun toepasselijk op grote ondernemingen in steungebieden onder c) zoals 
België die voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 heeft 
aangemeld, in overeenstemming met de maximale steunintensiteiten die op grond van 
de richtsnoeren zijn toegestaan. 

3.4 Verhoogde steunintensiteiten voor kmo's 

(39) Overeenkomstig punt 177 van de richtsnoeren mogen bovengenoemde maximale 
steunintensiteiten toepasselijk op grote ondernemingen worden verhoogd met 
maximaal 20 procentpunten voor kleine ondernemingen en met maximaal 
10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen. Deze verhoogde maximale 
steunintensiteiten voor kmo's zullen echter niet gelden voor steun aan grote 
investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 
50 miljoen EUR bedragen. 

3.5 Verdere toezeggingen van de Belgische autoriteiten 

(40) De Commissie neemt nota van de volgende toezeggingen die de Belgische autoriteiten 
in hun aanmelding hebben gedaan: 

a) de Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat alle voornemens om regionale 
steun toe te kennen overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU bij de 
Commissie zullen worden aangemeld, hetzij als steunregeling, hetzij als 
afzonderlijke aanmelding, tenzij een groepsvrijstellingsverordening van 
toepassing is; 

b) de Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat zij bij alle regionale 
investeringssteun de maximale steunintensiteiten van het betrokken gebied 
zoals die zijn vastgesteld op de door Commissie goedgekeurde en in het 
Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte regionale-steunkaart, in 
acht zullen nemen; en 

c) de Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat voor grote 
investeringsprojecten (in de zin van punt 20, onder l), van de richtsnoeren) de 
steunplafonds van het betrokken gebied zoals die op de door de Commissie in 
overeenstemming met deze aanmelding gepubliceerde regionale-steunkaart 
zijn vastgesteld, zullen worden aangepast overeenkomstig de formule in 
punt 20, onder c), van de richtsnoeren.  

3.6 Conclusie 

(41) Gelet op het bovenstaande concludeert de Commissie dat de regionale-steunkaart voor 
de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020, zoals die door België is 
aangemeld, in overeenstemming is met de richtsnoeren. 

(42) De Commissie herhaalt dat de op de regionale-steunkaart aangegeven maximale 
steunintensiteiten alleen gelden voor investeringen die worden uitgevoerd in sectoren 
die binnen het toepassingsgebied van de richtsnoeren vallen, zoals omschreven in 
punt 10 van diezelfde richtsnoeren. Met name gelden deze steunplafonds alleen voor 
de verwerking en afzet van landbouwproducten voor zover dat is bepaald in de 
Richtsnoeren van de Europese Unie voor voor staatssteun in de landbouw- en de 
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bosbouwsector en in de plattelandsgebieden 2014-20206, of richtsnoeren die deze 
vervangen. 

4. BESLUIT 

(43) Mitsdien heeft de Commissie besloten: 

- de regionale-steunkaart van België voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 
31 december 2020 zoals die in de bijlage is uiteengezet, goed te keuren omdat deze 
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020;  

- de kaart als weergegeven in de bijlage bij dit besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekend te maken. De volledige tekst van deze brief in de authentieke 
talen zal worden bekendgemaakt op de internetsite: 

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

(44) Verzoeken met betrekking tot deze brief dienen bij aangetekend schrijven of bij 
faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
1049 Brussel 
BELGIË 
Fax: +32-2 29 61242 

 
Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter 

                                                 
6  PB C 240 van 1.7.2014, blz. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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BIJLAGE bij het besluit betreffende steunmaatregel SA.38577 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 

(PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1) 

België - Regionale-steunkaart van toepassing 
van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 

(Door de Commissie goedgekeurd op …) 

1 Van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 op grond van artikel 107, lid 3, onder c), 
VWEU voor steun in aanmerking komende regio's 

a) Vooraf vastliggende steungebieden op grond van artikel 107, lid 3, onder c) (voormalige 
steungebieden op grond van artikel 107, lid 3, onder a)) 

Maximale steunintensiteiten 
(toepasselijk op grote ondernemingen) 

NUTS-code Naam NUTS 2-gebied 

1.7.2014-31.12.2017 1.1.2018-31.12.2020 

BE32 Prov. Hainaut (volledig) 15% BSE 10% BSE 

b) Niet vooraf vastliggende steungebieden onder artikel 107, lid 3, onder c) 

NUTS 2- of 
NUTS 3-code 

LAU-code Naam Maximale steunintensiteit 
(toepasselijk op grote 

ondernemingen) 

BE100 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
21001 Anderlecht (gedeeltelijk): (A37- ZUUN - INDUSTRIE; A3MJ COOVI I; B372 TWEESTATIONS; A331 
WALCOURT; A783 SCHEUT-INTERNAAT; C581 KERKHOF; C5MA MIJLENMEERS; C5PA MEERVELD; C6MB 
MIJLENMEERS-OOST; B31- ALBERT I - FLATGEBOUWEN; B332 GRONDELS; B10- DAUW-OOST; B17-
SLACHTHUIS; A02- WAYEZ; B321 ALBERT I - BUURT; B20- RAAD-NOORD; B21- BROGNIEZ-NOORD; B11-
DAUW-WEST; C522 ZIEKENHUIS ULB; B25- HERZIENING-NOORD; B241 HERZIENING-ZUID; A07-
BIRMINGHAM; B23- RAAD-ZUID; A011 KLEINMOLEN; A31- BERGENSESTEENWEG - SINT-LUKAS; A112 
BIESTEBROEK; A00- VERZET; A712 SCHEUT - DE SMET; A031 RAUTER-ZUID; A132 RAUTER-NOORD; A931
GESP - NORBERT GILLE; B22- BROGNIEZ-ZUID; A72- OSSEGEM; A120 MINIEMEN; B3MJ KLEIN EILAND -
RECHTEROEVER; A350 COOVI - WOONZONE; A911 SCHEUT-OOST; A332 RAD).  
21004 Brussel (gedeeltelijk): (D631 GROENDREEF - VERGOTE DOK; D6MJ FABRIEKSKAAI - L. 
MONNOYERKAAI; F572 MARLY-ZUID; G371 VORMINGSSTATION; D600 SINT-ROCHUS VOORPLEIN; A16-
JUSTITIEPALEIS - SINT-PIETERS; D62- ANTWERPSE STEENWEG-NOORD; A21- ANNEESSENSPLEIN; D64-
MASUIPLEIN-NOORD; A70- BLAESSTRAAT-ZUID; D610 ANTWERPSE STEENWEG-ZUID; A822 
KOOPLIEDENSTRAAT; A02- SINT-FRANCISCUS XAVERIUS; E73- EM. BOCKSTAELLAAN-ZUID; E70- MARIA-
CHRISTINASTRAAT; E72- ROODHUISPLEIN-ZUID; A72- SINT-THOMAS (INSTITUUT); A22- ZENNESTRAAT; 
A03- BIJSTAND - ZUID PALEIS; D672 WILLEBROEKSE KAAI; D6NJ TURN EN TAXI; F970 MARLY-NOORD; 
F9MJ NEDER-HEEMBEEK-NOORD; G310 HAREN-ZUIDWEST; G3NJ HAREN-ZUID; A04- KAPELLEKERK; A71-
BLAESSTRAAT-CENTRUM).  
21007 Vorst (volledig): (A082 BEMPT; A291 VORST NATIONAAL - STADION; A373 GERIJSTRAAT; A79-
DUDENPARK; A04- VORSTSE HAARD - MADELON; A252 MESSIDOR II; A60 SINT-ANTONIUS; A41-
LUTTREBRUG-WEST; A61- MONTENEGROSTRAAT; A40- LUTTREBRUG; A71- ALSEMBERGSE STEENWEG; 
A03- VORSTSE HAARD - FAMILIE; A00- CENTRUM SINT-DENIJS; A101 BOERGONDIE; A53- WIELEMANS 
CEUPPENS; A01- PASTOOR ARSWIJK; A06- KATANGA; A50- BERANGER; A51- KASTANJE; A814 VILLAS -
KEMMELBERG; A071 BOLLINCKX; A52- VAN VOLXEM - KLEIN INDUSTRIE; A72- MOLIERE; A132 
DENAYERSTRAAT; A541 LYCEUM; A70- HOOGTEPUNT HONDERD; A05- NEERSTALLE; A111 MESSIDOR I; 
A73- BERCKENDAELSTRAAT; A142 MONTE CARLO; A201 ROOSENDAALSTRAAT; A75- STEEKSPELSTRAAT; 
A242 GLOBE; A02- STUART MERRIL; A21- MAGNANERIE; A552 KONINGIN MARIE-HENRIETTE; A239 
NEPTUNUSLAAN I; A12- HAVESKERKE; A783 PARK VAN VORST).  
21012 Sint-Jans-Molenbeek (gedeeltelijk): (A2MJ SPOORWEG; A02- BRUNFAUTWIJK; A21- MARIE-JOSE 
BLOKKEN; A05- SINT-JOZEF; A172 WESTSTATION; A152 ZWARTE VIJVERS; A00- CENTRUM; A041 VIER 
WINDEN; A72- LAVALLEE; A03- RANSFORT; A732 KANAAL-NOORD; A141 ONAFHANKELIJKHEID; A71-
PIERS; A10- HERTOGIN VAN BRABANT; A60- LAKENVELD; A12- BIRMINGHAM-ZUID; A611 MEXICO; A63-
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DUBRUCQ-NOORD; A62- BEVRIJDERS; A672 ULENS; A13- BIRMINGHAM-NOORD; A11- INDUSTRIE; A20-
BAECK). 

BE213 Arr. Turnhout (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
13003 Balen; 13006 Dessel; 13025 Mol. 

BE221 Arr. Hasselt (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
71002 As; 71004 Beringen; 710016 Genk; 71034 Leopoldsburg; 71037 Lummen; 71047 Opglabbeek; 71053 Sint-Truiden; 
71057 Tessenderlo; 71067 Zutendaal; 71069 Ham; 71070 Heusden-Zolder. 

BE222 Arr. Maaseik (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
72004 Bree; 72018 Kinrooi; 72020 Lommel; 72021 Maaseik; 72038 Hechtel-Eksel; 72039 Houthalen-Helchteren; 72041 
Dilsen-Stokkem. 

BE223 Arr. Tongeren (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
73006 Bilzen; 73009 Borgloon; 73028 Herstappe; 73042 Lanaken; 73083 Tongeren; 73107 Maasmechelen. 

BE233 Arr. Eeklo (volledig) 10% BSE 

43002 Assenede; 43005 Eeklo; 43007 Kaprijke; 43010 Maldegem; 43014 Sint-Laureins; 43018 Zelzate. 

BE235 Arr. Oudenaarde (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen het volgende deel van bovenstaand NUTS 3-gebied komt in aanmerking: 
45041 Ronse. 

BE252 Arr. Diksmuide (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
32003 Diksmuide; 32030 Lo-Reninge. 

BE253 Arr. Ieper (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
33011 Ieper; 33029 Wervik. 

BE255 Arr. Oostende (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
35011 Middelkerke; 35013 Oostende. 

BE310 Arr. Nivelles (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
25044 Ittre; 25072 Nivelles; 25105 Tubize. 

BE331 Arr. Huy (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
61003 Amay; 61031 Huy; 61063 Verlaine; 61068 Villers-Le-Bouillet; 61072 Wanze; 61080 Engis. 

BE332 Arr. Liège (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
62006 Awans; 62051 Herstal; 62063 Liège; 62079 Oupeye; 62093 Saint-Nicolas; 62096 Seraing; 62108 Visé; 62118 Grace-
Hollogne; 62120 Flemalle. 

BE334 Arr. Waremme (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
64065 Saint-Georges-Sur-Meuse. 

BE335 Arr. Verviers – communes francophones (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
63004 Baelen; 63020 Dison; 63073 Stavelot; 63079 Verviers; 63084 Welkenraedt; 63089 Thimister-Clermont. 

BE336 Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
63023 Eupen; 63048 Lontzen; 63067 Sankt Vith. 
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BE342 Arr. Bastogne (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
82003 Bastogne; 82014 Houffalize; 82032 Vielsalm; 82037 Gouvy; 82038 Saint-Ode. 

BE343 Arr. Marche-en-Famenne (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
83031 La Roche-en-Ardenne; 83034 Marche-en-Famenne. 

BE344 Arr. Neufchâteau (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
84035 Libin; 84043 Neufchateau; 84068 Tellin; 84077 Libramont-Chevigny. 

BE351 Arr. Dinant (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
91030 Ciney; 91034 Dinant; 91072 Houyet; 91114 Rochefort; 91120 Somme-Leuze. 

BE352 Arr. Namur (gedeeltelijk) 10% BSE 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
92003 Andenne; 92137 Sambreville; 92140 Jemeppe-Sur-Sambre. 
°  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond 

verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote en 20 procentpunten 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 EUR bedragen, wordt dit plafond 
overeenkomstig punt 20, onder c), van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 aangepast. 
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