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Betreft: Staatssteun SA. 45295 (2016/NN) – België 

Reddingssteun ten gunste van Ateliers Roger Poncin 

 

Excellentie,  

1. PROCEDURE 

(1) Op 19 mei 2016 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie in kennis 

gesteld van hun voornemen om reddingssteun toe te kennen aan Ateliers Roger 

Poncin. Op 3 juni 2016 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie per e-

mail meegedeeld dat de leningsovereenkomst ten gunste van Ateliers Roger 

Poncin op 24 mei 2016 is gesloten en dat de fondsen diezelfde dag, d.w.z. vijf 

dagen na de aanmelding, zijn vrijgegeven. 

2. DE BEGUNSTIGDE 

(2) Ateliers Roger Poncin is een familiebedrijf dat in 1975 is opgericht als 

naamloze vennootschap. Ateliers Roger Poncin ontwerpt en vervaardigt zware 

en middelzware staalconstructies en constructies voor industriële gebouwen. 

Ateliers Roger Poncin is gevestigd in Ocquier in de provincie Luik. Ateliers 

Roger Poncin telt 73 werknemers en had in 2015 een omzet van 15 

miljoen EUR.  
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(3) Het werkloosheidspercentage in de Luikse regio (NUTS II-niveau) ligt boven 

het Uniegemiddelde (12,3 % in 2014 en 12,8 % in 2015, tegenover een 

Uniegemiddelde van 10,2 % in 2014 en 9,4 % in 2015) en boven het nationale 

gemiddelde (8,5 % in 2014 en 2015) 1. De werkloosheid in de Luikse regio is 

sinds 2011 alleen maar toegenomen (van 9,5 % in 2011 tot 12,8 % in 2015). 

Bovendien noteren alle sectoren in de Luikse regio nationaal gesproken de 

ongunstigste werkgelegenheidsdynamiek (en gemiddeld een jaarlijkse negatieve 

groei in de periode 2008-2014), na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met 

name het aantal ondernemingen dat in de metaalsector in de provincie Luik 

actief is (de sector van de werknemers van Ateliers Roger Poncin), daalt gestaag 

sinds 2009, evenals het aantal banen in die sector, dat in de periode 2008-2014 

jaarlijks met gemiddeld 5,3 % is gedaald2.  

(4) Volgens de aanmelding maakt Ateliers Roger Poncin deel uit van een kleine 

familiebedrijvengroep. Ateliers Roger Poncin is voor 100 % (direct en indirect) 

in handen van […] (*). Transal SA bezit […]. Het resterende gedeelte is in 

handen van respectievelijk […]. Transal SA is op haar beurt in handen van 

respectievelijk […]. De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat Transal SA 

geen enkele operationele activiteit uitoefent en alleen structurerend is voor haar 

aandeelhouders. 

(5) In de afgelopen drie boekjaren (2013 tot en met 2015) heeft Ateliers Roger 

Poncin haar activiteiten voornamelijk in […] uitgeoefend. De Belgische 

autoriteiten hebben aangegeven dat Ateliers Roger Poncin de laatste Waalse 

onderneming in grote metaalconstructies is, zowel op het gebied van bruggen 

als van specifieke staalconstructies. Volgens de Belgische autoriteiten kunnen 

op de Belgische markt ondernemingen van verschillende omvang perfect naast 

elkaar bestaan, ondernemingen die qua omvang en omzet allemaal belangrijker 

zijn dan Ateliers Roger Poncin en die de technische problemen in deze sector 

elk op hun specifieke manier hebben aangepakt. 

(6) Als gevolg van […] heeft Ateliers Roger Poncin het boekjaar 2015 met […] 

afgesloten, […]. Volgens de Belgische autoriteiten kunnen deze moeilijkheden 

worden verklaard door […].  

(7) De kaspositie van Ateliers Roger Poncin staat […]. 

(8) De Belgische autoriteiten hebben voorts gepreciseerd dat […]. 

3. BESCHRIJVING VAN DE REDDINGSMAATREGEL - EEN LENING 

(9) Tijdens haar zitting van 24 maart 2016 heeft de Waalse Regering SOGEPA, een 

openbare investeringsmaatschappij, opdracht gegeven Ateliers Roger Poncin 

een lening in de vorm van reddingssteun ten bedrage van 1 850 000 EUR toe te 

kennen voor een periode van 6 maanden en volgens de in de 

leningsovereenkomst vastgelegde voorwaarden. Uit de door de Belgische 

                                                           
1 Eurostat regional statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Unemployment_statistics_at_regional_level 
2 Belfirst: https://belfirst.bvdinfo.com 
* Vertrouwelijke informatie  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics_at_regional_level
https://belfirst.bvdinfo.com/
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autoriteiten verstrekte gegevens blijkt dat geen enkele andere instelling 

gelijktijdig met de interventie van SOGEPA participeert, ook al zullen de 

banken kasfaciliteiten (borrowing base) blijven toekennen aan de onderneming, 

voor beduidend kleinere bedragen.  

(10) Volgens de ontwerp-leningsovereenkomst draagt de lening een jaarlijkse rente 

van 2,06 %. Ateliers Roger Poncin zal aan SOGEPA, als tegenprestatie voor 

haar diensten, ook een forfaitaire vergoeding van 18 500 EUR moeten betalen 

die wordt ingehouden op de dag van de vrijgave van de lening. Die vergoeding 

maakt volgens de Belgische autoriteiten deel uit van de verwachte rente van 

4,06 %3, wat overeenkomt met een Euribor-rentevoet vermeerderd met 400 

basispunten.  

(11) Daarnaast heeft België zich ertoe verbonden de Commissie binnen een termijn 

van zes maanden vanaf de goedkeuring van de reddingssteun een van de 

volgende elementen over te leggen: 

a) het bewijs dat het krediet volledig is terugbetaald, of 

b) een herstructureringsplan, of 

c) een liquidatieplan waarin in detail de stappen worden beschreven die binnen 

een redelijk tijdsbestek leiden tot de liquidatie van de begunstigde 

onderneming zonder verdere steun. 

(12) Tot slot hebben de Belgische autoriteiten aangegeven dat Ateliers Roger Poncin 

in het verleden noch reddingssteun, noch herstructureringssteun of tijdelijke 

flankerende herstructureringssteun, noch niet-aangemelde steun heeft 

ontvangen. 

4. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 

(13) De Commissie gaat in de eerste plaats na of de te beoordelen maatregel ten 

gunste van Ateliers Roger Poncin staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, 

VWEU inhoudt en, in voorkomend geval, of die steun rechtmatig is en 

verenigbaar is met de interne markt. 

4.1. AANWEZIGHEID VAN STAATSSTEUN 

(14) Overeenkomstig artikel 107, lid 1, VWEU zijn, behoudens de afwijkingen 

waarin de Verdragen voorzien, 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. 

(15) Om vast te stellen of er al dan niet sprake is van staatssteun, moet de Commissie 

nagaan of is voldaan aan de cumulatieve criteria van artikel 107, lid 1, VWEU 

(overdracht van staatsmiddelen, toekenning van een selectief voordeel, 
                                                           
3  Het bedrag van 18 500 EUR vormt het halfjaarlijkse bedrag aan rente dat verschuldigd is op het 

bedrag van 1 850 000 EUR, met een jaarlijkse rentevoet van 2 %. 



4 

 

mogelijke concurrentieverstoring en beïnvloeding van het handelsverkeer tussen 

de lidstaten). 

(16) Alvorens na te gaan of de maatregel een staatssteunelement in de zin van 

artikel 107, lid 1, VWEU bevat, stelt de Commissie vast dat België van oordeel 

is dat dit het geval is. 

Overdracht van staatsmiddelen 

(17) Met betrekking tot de aanwezigheid van staatsmiddelen stelt de Commissie vast 

dat de steun in het kader van de maatregel is verleend door SOGEPA, een 

openbare investeringsmaatschappij die handelt in opdracht van, namens en voor 

rekening van de Waalse Regering. Aangezien het begrip staatssteun alle 

overheidsniveaus omvat (zowel het nationale als het regionale of plaatselijke 

niveau)
4
, concludeert de Commissie dat met de maatregel staatsmiddelen zijn 

gemoeid en dat hij toerekenbaar is aan de Staat.  

Toekenning van een selectief voordeel 

(18) Om als staatssteun te worden aangemerkt, moet een maatregel specifiek of 

selectief zijn, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

begunstigt. De betrokken maatregel is selectief, want de steun zal aan één 

enkele onderneming, met name Ateliers Roger Poncin, worden verleend. 

Doordat de overheidslening voor het geplande bedrag, met de daaraan 

verbonden voorwaarden voor de vergoeding, de acute liquiditeitsbehoefte van 

Ateliers Roger Poncin over een periode van zes maanden dekt, wordt aan de 

onderneming een economisch voordeel verschaft dat zij niet verkreeg bij andere 

kredietverstrekkers, die niet actief deelnemen aan de reddingsoperatie door een 

verhoging van het bedrag van de aan de onderneming toegekende leningen en 

liquiditeiten.  

(19) De Commissie concludeert derhalve dat de maatregel Ateliers Roger Poncin een 

selectief voordeel verschaft. 

Mogelijke concurrentieverstoring en beïnvloeding van het handelsverkeer 

tussen de lidstaten van de EU 

(20) De Commissie is ook nagegaan of de maatregel de concurrentie vervalst of 

dreigt te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU 

beïnvloedt. Wanneer door een lidstaat verleende steun de positie van een 

onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen versterkt 

op een markt binnen de Unie, moet de concurrentie worden geacht door de steun 

te worden vervalst
5
.  

                                                           
4  Arrest van het Hof van Justitie van 14 oktober 1987, Duitsland/Commissie, C-248/84, 

ECLI:EU:C:1987:437, punt 17. 
5  Zie met name het arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980, Philip 

Morris/Commissie, C-730/79,  ECLI:EU:C:1980:209, punt 11; het arrest van het Hof van Justitie 

van 22 november 2001, Ferring, C-248/00, ECLI:EU:C:2001:627, punt 21; het arrest van het Hof 

van Justitie van 21 maart 2004, Italië/Commissie, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punt 44. 
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(21) De staalbouwmarkt staat open voor concurrentie in Europa, en Ateliers 

Roger Poncin is actief in meerdere landen. Door Ateliers Roger Poncin 

toegang te bieden tot liquiditeiten tegen voorwaarden die zij anders niet zou 

kunnen verkrijgen, versterkt de lening van de Belgische autoriteiten de 

concurrentiepositie van de begunstigde ten opzichte van die van haar 

concurrenten op de interne markt. De toekenning van de lening vervalst de 

concurrentie of dreigt die te vervalsen en beïnvloedt het handelsverkeer 

tussen de lidstaten. 

Conclusie betreffende de aanwezigheid van staatssteun 

(22) In het licht van het voorafgaande concludeert de Commissie dat de maatregel in 

de vorm van een lening voor een bedrag van 1 850 000 EUR, die door SOGEPA 

aan Ateliers Roger Poncin zal worden toegekend voor een periode van zes 

maanden, een staatssteunelement in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU bevat.  

4.2. RECHTMATIGHEID VAN DE STEUN 

(23) De Commissie stelt vast dat de leningsfondsen op 24 mei 2016 aan Ateliers 

Roger Poncin zijn overgemaakt, in strijd met de verplichting tot niet-uitvoering 

in de zin van artikel 108, lid 3, VWEU. De aan Ateliers Roger Poncin verleende 

staatssteun vormt onrechtmatige steun. 

4.3. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUN  

(24) In artikel 107, lid 3, onder c), VWEU is bepaald dat staatssteun door de 

Commissie kan worden toegestaan indien de steunmaatregel bedoeld is om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid te 

vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 

plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk 

belang wordt geschaad. Gelet op de aard van de betrokken maatregel dient te 

worden vastgesteld of hij in overeenstemming is met de bepalingen betreffende 

reddingssteun van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 

niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden6 (hierna "de richtsnoeren" 

genoemd). 

4.3.1. Subsidiabiliteit 

(25) Om in aanmerking te komen voor reddingssteun, moet een onderneming kunnen 

worden aangemerkt als onderneming in moeilijkheden in de zin van punt 2.2 

van de richtsnoeren. In punt 20 van de richtsnoeren is bepaald dat een 

onderneming wordt beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer 

zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker 

gedoemd is te verdwijnen. Dit is het geval wanneer zich ten minste één van de 

in punt 20 genoemde omstandigheden voordoet: 

(a) in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid7: 

meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal is verdwenen 

                                                           
6  Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-

financiële ondernemingen in moeilijkheden (PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1). 
7 In de zin van de bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU. 
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door de opgebouwde verliezen. Dit is het geval wanneer het in 

mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en 

alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een 

onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatief 

cumulatief bedrag oplevert dat hoger is dan de helft van het geplaatste 

aandelenkapitaal;  

(…) 

(26) Uit een audit van de boekhoudkundige situatie per 31 december 2015 blijkt dat 

Ateliers Roger Poncin het boekjaar 2015 heeft afgesloten met […]. 

(27) Op basis van de resultaten van 2015 is Ateliers Roger Poncin wel degelijk een 

onderneming in moeilijkheden in de zin van punt 20, onder a), van de 

richtsnoeren. 

(28) Volgens punt 21 van de richtsnoeren komt een nieuw opgerichte onderneming 

niet in aanmerking voor reddings- en herstructureringssteun, zelfs indien haar 

initiële financiële positie onzeker is. Een onderneming wordt in beginsel als een 

nieuw opgerichte onderneming beschouwd gedurende de eerste drie jaar na de 

aanvang van activiteiten in de betrokken sector.  

(29) Aangezien Ateliers Roger Poncin als naamloze vennootschap (NV) is opgericht 

in 1975, kan zij niet als nieuw opgericht worden beschouwd. 

(30) Tot slot is in punt 22 van de richtsnoeren gepreciseerd dat een onderneming die 

deel uitmaakt van of die wordt overgenomen door een ondernemingsgroep, in 

beginsel niet voor steun in aanmerking komt, tenzij kan worden aangetoond dat 

de moeilijkheden ondernemingsspecifiek zijn en niet het gevolg zijn van een 

arbitraire kostenallocatie binnen de ondernemingsgroep, en dat deze 

moeilijkheden van de onderneming te groot zijn om door de ondernemingsgroep 

zelf te kunnen worden opgelost. 

(31) Zoals uitgelegd in punt 6 zijn de financiële moeilijkheden van Ateliers Roger 

Poncin veroorzaakt door economische oorzaken die inherent zijn aan haar 

activiteit en niet, bijvoorbeeld, het gevolg zijn van een arbitraire kostenallocatie 

binnen de ondernemingsgroep. Uit de informatie in de punten 2 en 4 blijkt 

namelijk dat Ateliers Roger Poncin een kmo in de zin van de richtsnoeren is die 

deel uitmaakt van een kleine familiebedrijvengroep. De enige entiteit die boven 

Ateliers Roger Poncin staat, Transal SA, is een holding zonder operationele 

activiteit en met dezelfde aandeelhouders als Ateliers Roger Poncin. 

(32) Ateliers Roger Poncin voldoet bijgevolg aan de voorwaarden van punt 22 van 

de richtsnoeren, ook al maakt zij deel uit van een ondernemingsgroep.  

(33) Op basis daarvan concludeert de Commissie dat de voorwaarden van punt 2.2 

van de richtsnoeren vervuld zijn en dat Ateliers Roger Poncin derhalve in 

aanmerking komt voor reddingssteun. 
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4.3.2. Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang 

(34) Volgens punt 38, onder a), van de richtsnoeren gaat de Commissie bij haar 

beoordeling of de steun met de interne markt verenigbaar kan worden verklaard, 

na of de steunmaatregel gericht is op een duidelijk omschreven doelstelling van 

gemeenschappelijk belang in overeenstemming met artikel 107, lid 3 (c), 

VWEU. Met het oog hierop moet de lidstaat bewijsmateriaal verstrekken 

waaruit blijkt dat de steun ertoe strekt sociale tegenspoed te voorkomen of 

zwaar marktfalen aan te pakken.  

(35) Volgens punt 44 van de richtsnoeren kan de lidstaat dit bewijs leveren door met 

name aan te tonen:  

(a) dat het werkloosheidspercentage in de betrokken regio of regio’s (op 

NUTS II-niveau): i) ofwel hoger ligt dan het Uniegemiddelde, 

hardnekkig is en gepaard gaat met moeilijkheden om nieuwe 

werkgelegenheid in de betrokken regio of regio’s te scheppen, ii) ofwel 

hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, hardnekkig is en gepaard gaat 

met moeilijkheden om nieuwe werkgelegenheid in de betrokken regio 

of regio’s te scheppen; 

(…) 

(36) Zoals blijkt uit de cijfers in punt 3 ligt het werkloosheidspercentage in de Luikse 

regio hoger dan het Uniegemiddelde, is het hardnekkig en is de 

werkgelegenheidsdynamiek er negatief. De cijfers die betrekking hebben op de 

metaalsector in Luik, waarin Ateliers Roger Poncin actief is, zijn nog 

ongunstiger en het aantal banen daalt gestaag.  

(37) Gelet op het voorafgaande concludeert de Commissie dat uit de door de 

Belgische autoriteiten verstrekte gegevens blijkt dat punt 38, onder a), en punt 

44, onder a), van de richtsnoeren in acht zijn genomen. 

4.3.3. Geschiktheid van de steunmaatregel 

(38) Krachtens punt 38, onder c, van de richtsnoeren zal de Commissie een 

steunmaatregel alleen als verenigbaar beschouwen indien dezelfde doelstelling 

niet met andere, minder verstorende maatregelen kan worden behaald. In dit 

verband moet reddingssteun voldoen aan de voorwaarden van punt 55 van de 

richtsnoeren: 

(a) de steun moet bestaan in tijdelijke liquiditeitssteun in de vorm van 

leninggaranties of leningen; 

(b) de financiële kosten van de lening of, in het geval van leninggaranties, 

de totale financieringskosten van de gegarandeerde lening, met 

inbegrip van de rente van de lening en de garantiepremie, moeten 

worden vastgesteld op een percentage dat ten minste het 

referentiepercentage bedraagt zoals dat in de mededeling over het 

referentiepercentage is bepaald voor zwakke ondernemingen met een 
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normale zekerheidsstelling8 (thans 1-jaars IBOR, vermeerderd met 400 

basispunten);  

(c) behoudens in de onder d) hieronder genoemde gevallen moeten alle 

leningen zijn terugbetaald en alle garanties zijn afgelopen binnen een 

termijn van maximaal zes maanden na de uitkering van de eerste 

tranche aan de begunstigde onderneming; 

(d) de lidstaat moet toezeggen om de Commissie uiterlijk zes maanden 

nadat toestemming is gegeven voor de reddingsmaatregel of, in het 

geval van niet-aangemelde steun, uiterlijk zes maanden na de uitkering 

van de eerste tranche aan de begunstigde onderneming, het volgende 

mee te delen: i) het bewijs dat de lening volledig is terugbetaald en/of 

dat de garantie is stopgezet,  of ii) mits de begunstigde onderneming 

kwalificeert als een onderneming in moeilijkheden (en niet alleen te 

kampen heeft met acute liquiditeitsbehoeften) een herstructureringsplan 

als beschreven in onderdeel 3.1.2. van de richtsnoeren; of iii) een 

liquidatieplan waarin in detail de stappen worden beschreven die 

binnen een redelijk tijdsbestek leiden tot de liquidatie van de 

begunstigde onderneming zonder verdere steun; 

(e) reddingssteun mag niet worden gebruikt voor het financieren van 

structurele maatregelen, zoals de overname of verkoop van belangrijke 

bedrijfsonderdelen of activa, tenzij dat tijdens de reddingsperiode 

vereist is voor het overleven van de begunstigde onderneming. 

(39) In dit geval is de maatregel een krediet van 1 850 000 EUR dat Ateliers Roger 

Poncin zal gebruiken om haar acute liquiditeitsbehoefte over een periode van 

zes maanden te dekken. De toegepaste rentevoet is de 1-jaars IBOR, 

vermeerderd met 400 basispunten: per 1/3/2016 bedroeg de 1-jaars Euribor 

0,06 %, wat in een totale rente van 4,06 % resulteert. De toegepaste rente is dus 

gelijk aan het referentiepercentage zoals dat in de mededeling over het 

referentiepercentage is bepaald voor zwakke ondernemingen met een normale 

zekerheidsstelling. 

(40) De Belgische autoriteiten verbinden zich ertoe de Commissie uiterlijk zes 

maanden nadat toestemming is gegeven voor de reddingsmaatregel, het 

volgende mee te delen: a) het bewijs dat het krediet volledig is terugbetaald,  of 

ii) mits de begunstigde onderneming kwalificeert als een onderneming in 

moeilijkheden (en niet alleen te kampen heeft met acute liquiditeitsbehoeften) 

een herstructureringsplan als beschreven in onderdeel 3.1.2. van de 

richtsnoeren; of iii) een liquidatieplan waarin in detail de stappen worden 

beschreven die binnen een redelijk tijdsbestek leiden tot de liquidatie van de 

begunstigde onderneming zonder verdere steun. Tot slot verbinden de Belgische 

autoriteiten zich ertoe dat Ateliers Roger Poncin de reddingssteun niet gebruikt 

voor de financiering van structurele maatregelen. 

                                                           
8  Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en 

disconteringspercentages worden vastgesteld (PB C 14 van 19.1.2008, blz. 6). 
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(41) In het licht van de door de Belgische autoriteiten verstrekte inlichtingen 

concludeert de Commissie dat de voorwaarden van punt 38, onder c), en punt 55 

van de richtsnoeren vervuld zijn en dat de steun in deze vorm bijgevolg de 

redding van Ateliers Roger Poncin mogelijk maakt op een manier die de markt 

zo min mogelijk verstoort. 

4.3.4. Evenredigheid van het steunbedrag/steun beperkt tot het 

noodzakelijke minimum 

(42) Overeenkomstig punt 38, onder e), van de richtsnoeren moet het steunbedrag 

beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om de doelstelling van 

gemeenschappelijk belang te behalen. Zoals vermeld in punt 60 van de 

richtsnoeren moet reddingssteun beperkt zijn tot het bedrag dat nodig is om de 

begunstigde onderneming gedurende zes maanden in bedrijf te houden. Bij het 

bepalen van dat bedrag zal de Commissie rekening houden met de uitkomst van 

de in bijlage I bij de richtsnoeren beschreven formule. Alle steun die hoger 

uitvalt dan de uitkomst van die berekening, zal door de Commissie slechts 

worden toegestaan indien deze goed onderbouwd wordt door het verschaffen 

van een liquiditeitsplan waarin de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde 

onderneming voor de komende zes maanden worden beschreven. 

(43) Overeenkomstig punt 60 van de richtsnoeren hebben de Belgische autoriteiten 

een liquiditeitsplan verstrekt waarin de liquiditeitsbehoeften van Ateliers Roger 

Poncin voor de komende zes maanden zijn beschreven. 

(44) Het liquiditeitsplan blijkt te zijn gebaseerd op redelijke en plausibele 

hypothesen voor de voortzetting van de exploitatie van de onderneming. Zoals 

vermeld in punt 40 zal Ateliers Roger Poncin de reddingssteun niet gebruiken 

voor de financiering van structurele maatregelen. Bovendien blijkt uit het door 

de Belgische autoriteiten overgelegde gedetailleerde plan met een raming van de 

kosten en de inkomsten dat Ateliers Roger Poncin, rekening houdend met de 

geplande lening, ongeveer het break-even punt zou moeten halen en een 

kassaldo van vrijwel nul zou moeten genereren. De lening dekt dus het bedrag 

dat nodig is om de begunstigde onderneming de komende zes maanden in 

bedrijf te houden door het gebrek aan liquiditeit te compenseren, met name om 

de aan de leveranciers verschuldigde afbetalingen te voldoen en de 

liquiditeitsfaciliteiten terug te betalen ("borrowing base"). 

(45) De Commissie concludeert bijgevolg dat de aangemelde reddingssteun 

inderdaad beperkt is tot een minimumbedrag, overeenkomstig punt 60 van de 

richtsnoeren, en derhalve evenredig is.  

4.3.5. Negatieve effecten 

(46) Overeenkomstig punt 38, onder f), van de richtsnoeren moeten de negatieve 

effecten van de steun op de mededinging en het handelsverkeer tussen lidstaten 

voldoende beperkt zijn, zodat de maatregel per saldo positief is.  

(47) Overeenkomstig de punten 70 en 71 van de richtsnoeren mag aan 

ondernemingen in moeilijkheden slechts voor één herstructureringsoperatie 

steun worden verleend. Bijgevolg zal de Commissie, wanneer minder dan tien 
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jaar is verstreken sinds de toekenning van de reddingssteun, de 

herstructureringssteun of de tijdelijke flankerende herstructureringssteun aan de 

begunstigde in het verleden (inclusief alle dergelijke steun die is toegekend vóór 

de inwerkingtreding van de richtsnoeren en alle niet-aangemelde steun), sinds 

het aflopen van de herstructureringsperiode of de beëindiging van de 

tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan (naargelang welke van deze 

gebeurtenissen het meest recent is), geen verdere steun op grond van deze 

richtsnoeren toestaan (eenmalig karakter van de steun). 

(48) Uit de door België verstrekte inlichtingen kan worden opgemaakt dat Ateliers 

Roger Poncin de afgelopen tien jaar noch reddingssteun, noch 

herstructureringssteun of tijdelijke flankerende herstructureringssteun heeft 

ontvangen. De Commissie concludeert derhalve dat het beginsel van de 

eenmaligheid van de steun in acht is genomen.  

4.3.6. Conclusie betreffende de verenigbaarheid van de steun 

(49) In het licht van het voorafgaande concludeert de Commissie dat de aangemelde 

maatregel voldoet aan de verenigbaarheidscriteria van de richtsnoeren. Zij is 

derhalve van mening dat de reddingssteun verenigbaar is met de interne markt. 

(50) Voorts herinnert de Commissie de Belgische autoriteiten aan hun verplichting 

om jaarlijks verslagen bij haar in te dienen, overeenkomstig punt 131 van de 

richtsnoeren.  

5. CONCLUSIE  

De Commissie betreurt dat de Belgische autoriteiten de betrokken steun ten uitvoer 

hebben gelegd in strijd met artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie.  

 

Op basis van de voorafgaande beoordeling heeft zij niettemin besloten geen bezwaar 

te maken tegen de steun omdat die op grond van artikel 107, lid 3 (c), van dat Verdrag 

verenigbaar is met de interne markt. 

  

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. Als de Commissie binnen de 

gestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek ontvangt, neemt zij aan dat u 

instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van deze 

brief in de authentieke taal op de volgende internetsite: 

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

 
Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: 

 

Europese Commissie 

Directoraat-generaal Concurrentie 

Griffie Staatssteun 

1049 Brussel 

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

Fax: +32 22961242 

 

 

 

Hoogachtend, 

Voor de Commissie 

 

Margrethe VESTAGER 

Lid van de Commissie 
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