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Code voor goede praktijken bij staatssteunprocedures 
Publieksamenvatting 

 
De Europese Commissie dient een voorstel in voor een code voor goede 

praktijken bij staatssteunprocedures 
 
De Commissie zal de transparantie, geloofwaardigheid en voorspelbaarheid van 
staatssteunprocedures verbeteren. 
 
1. WAAROM WORDEN DE STAATSSTEUNPROCEDURES VERBETERD? 
 
Staatssteun kan werkelijk gunstig zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld wanneer de steun wordt 
verleend om het milieu te verbeteren, onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen of om 
werknemers beter op te leiden. Staatssteun kan echter ook nadelige gevolgen hebben; hij kan 
bijvoorbeeld inefficiënte bedrijven helpen op de markt te blijven, wat op lange termijn tot hogere 
prijzen voor de consumenten leidt. Ook kunnen ondernemingen de ene regering tegen de andere 
uitspelen, en dreigen hun investeringen te verplaatsen naar het land dat de hoogste subsidie biedt. 
Staatssteun moet derhalve door de Commissie worden onderzocht om ervoor te zorgen dat hij 
ertoe bijdraagt gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen te realiseren. Efficiënte, 
eenvoudige en voorspelbare procedures zijn hierbij van doorslaggevend belang. 
 
De verschillende fasen van de standaardprocedure voor het toezicht op staatssteunmaatregelen 
worden in de procedureverordening van 1999 uiteengezet1. De praktische uitvoering van deze 
procedure wat de duur, de transparantie en de voorspelbaarheid ervan betreft zou echter 
aanzienlijk kunnen worden verbeterd indien de Commissie en de lidstaten zich ertoe zouden 
verbinden bepaalde goede praktijken toe te passen. Momenteel duurt het gemiddeld vijf maanden 
voordat de Commissie een besluit kan nemen op basis van een eerste onderzoek van een 
aangemelde maatregel, en meer dan 21 maanden wanneer zij een formeel diepgaand onderzoek 
moet instellen. Deze lange duur en de slechte voorspelbaarheid van het tijdstip waarop in 
individuele gevallen besluiten worden genomen, vallen niet te rijmen met de behoeften van het 
moderne bedrijfsleven. 
 
2. OP WELKE WIJZE HELPT DE CODE VOOR GOEDE PRAKTIJKEN DIT PROBLEEM OP TE LOSSEN? 
 
De code voor goede praktijken moet de discipline van alle partijen verbeteren. Een ruimer 
gebruik van prenotificatiecontacten en een betere organisatie van de informatie-uitwisseling 
tussen de Commissie en de lidstaten in de eerste onderzoekfase kan de kwaliteit van de 
aanmeldingen van de lidstaten zeer ten goede komen en kan de behandeling van zaken na de 
aanmelding vlotter doen verlopen. 
 
Daarnaast moet de code voor goede praktijken de procedure transparanter maken voor de 
belanghebbenden. De code roept een gefaseerde en daardoor voorspelbaarder procedure voor de 
behandeling van klachten in het leven, waarbij de klagers beter worden geïnformeerd over de 
behandeling van hun klachten. 
 
                                                 
1 Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de 

toepassing van artikel [93] van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1). 
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3. WIE PROFITEERT VAN DEZE  NIEUWE MEDEDELING? 
 
De code voor goede praktijken is gunstig voor alle belanghebbenden, zowel de lidstaten als de 
begunstigden van steun, omdat zij de staatssteunbesluiten sneller zullen ontvangen. Ook andere 
belanghebbenden zullen ervan profiteren omdat zij in de gelegenheid worden gesteld hun 
opmerkingen te maken voordat de Commissie een definitief standpunt inneemt ten aanzien van 
een aangemelde staatssteunmaatregel. 
  
4. VANAF WANNEER IS DE NIEUWE MEDEDELING VAN KRACHT? 
 
De code is op 29 april 2009 door de Commissie goedgekeurd en zou vóór de zomer in werking 
moeten treden. 


