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Deel III.3
Formulier aanvullende informatie inzake staatssteun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers
Dit formulier aanvullende informatie moet worden gebruikt voor de aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder h) en i), van Verordening (EG) nr. 800/2008	Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie 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 (de algemene groepsvrijstellingsverordening ), PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3–47. en moet beantwoorden aan de criteria voor de verenigbaarheidsanalyse van gevallen van staatssteun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers waarvoor individuele aanmelding verplicht is (hierna: "criteria voor de verenigbaarheidsanalyse")	PB C 188 van 11.8.2009, blz. 6-10. . Het moet tevens worden gebruikt bij individuele steun of steunregelingen die om redenen van rechtszekerheid bij de Commissie worden aangemeld.
Als er meerdere begunstigden aan het aangemelde project deelnemen, geef dan de hieronder gevraagde informatie voor elk van deze begunstigden. 
VERENIGBAARHEID VAN STEUN OP GROND VAN ARTIKEL 87, LID 3, ONDER C), VAN HET EG‑VERDRAG – NADERE BEOORDELING
Steun ten behoeve van kwetsbare en gehandicapte werknemers kan overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden geacht,
Deze nadere beoordeling moet ervoor zorgen dat hoge steunbedragen voor kwetsbare en gehandicapte werknemers de mededinging niet zodanig verstoren dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, maar dat zij daadwerkelijk tot het gemeenschappelijke belang bijdragen. Dit is het geval wanneer de voordelen van staatssteun, wat de nettotoename van de arbeidsparticipatie van gehandicapte en kwetsbare werknemers betreft waarop de steun is gericht, groter zijn dan de ongunstige gevolgen voor de mededinging en het handelsverkeer. 
Hieronder volgen aanwijzingen over het soort gegevens dat de Commissie kan opvragen om aan de hand daarvan een nadere beoordeling te verrichten. Deze aanwijzingen moeten de beschikkingen en de motivering van de Commissie transparant en voorzienbaar maken om voorspelbaarheid en rechtszekerheid te waarborgen. De lidstaten dienen alle gegevens te verstrekken die zij ter beoordeling van de maatregel dienstig achten.
Wanneer meerdere begunstigden bij het als individuele steun aangemelde project betrokken zijn, geef dan de hieronder gevraagde informatie voor elk van deze begunstigden.
Kenmerken van de aangemelde maatregel
Geef een beknopte beschrijving van de aangemelde maatregel en geef daarbij de doelstelling van de steun aan, het steuninstrument, de begunstigden, de betrokken categorieën werknemers, het steunbedrag, het betalingsschema, de looptijd, de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten. 
Is de maatregel van toepassing op de productie en/of verwerking en/of afzet van de in bijlage I bij het EG-Verdrag vermelde landbouwproducten?
	Ja		Neen
	Is de maatregel van toepassing op de productie, de verwerking en/of de afzet van de in bijlage I bij het EG-Verdrag vermelde visserij- en/of aquacultuurproducten? 

	Ja		Neen 
	Verschaf nadere informatie over de begunstigde, met inbegrip van identiteit, groep waarbij de begunstigde is aangesloten, omzet, aantal werknemers en bedrijfsactiviteiten. 

Heeft de aangemelde maatregel betrekking op: 
Indienstneming kwetsbare werknemers	Overeenkomstig de definitie in artikel 2, lid 18, van Verordening (EG) nr. 800/2008.:	
	Ja		Neen
Indienstneming uiterst kwetsbare werknemers	Overeenkomstig de definitie in artikel 2, lid 19, van Verordening (EG) nr. 800/2008.:	
	Ja		Neen
Indienstneming gehandicapte werknemers	Overeenkomstig de definitie in artikel 2, lid 20, van Verordening (EG) nr. 800/2008.:	
	Ja		Neen
	Indien van toepassing, geef aan welke wisselkoers is gebruikt ten behoeve van deze aanmelding.

Alle documenten die door de lidstaten als bijlagen bij het aanmeldingsformulier worden verstrekt, dienen te zijn genummerd en de nummers van de documenten moeten worden aangegeven in het desbetreffende punt van dit formulier.
Doel van de steun
Geef een uitvoerige beschrijving van de doelstellingen van gemeenschappelijk belang die met de aangemelde maatregel worden beoogd. 
Doelstelling van gemeenschappelijk belang met betrekking tot rechtvaardigheid	Zie criteria voor de verenigbaarheidsanalyse, punt 2.1. 
Toon aan dat de aangemelde maatregel zal leiden tot een nettotoename van de arbeidsparticipatie van de gehandicapte en kwetsbare werknemers waarop de steun is gericht, en kwantificeer deze toename.
De volgende elementen kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat de aangemelde maatregel aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang met betrekking tot rechtvaardigheid bijdraagt. Geef aan welke relevant zijn voor de aangemelde maatregel en verschaf ondersteunende documenten:
	Aantal en categorieën werknemers waarop de maatregel betrekking heeft
	Participatiegraad van de categorieën werknemers waarop de maatregel betrekking heeft op nationaal en/of regionaal niveau en in de betrokken onderneming(en)
	Werkloosheidspercentage voor de categorieën werknemers waarop de maatregel betrekking heeft op nationaal en/of regionaal niveau;
Passend instrument	Zie criteria voor de verenigbaarheidsanalyse, punt 2.2.
Geef aan in welke mate de aangemelde maatregel een passend instrument is om de arbeidsparticipatie van kwetsbare en/of gehandicapte werknemers te bevorderen en verschaf de ondersteunende documenten. 
Stimulerend effect en noodzaak van de steun	Zie criteria voor de verenigbaarheidsanalyse, punt 2.3. 
Om het stimulerende effect aan te tonen dient de lidstaat een evaluatie te verrichten die bewijst dat de loonsubsidie alleen wordt betaald voor een kwetsbare of gehandicapte werknemer die zonder de steun niet zou zijn aangenomen in die bepaalde onderneming. 
	Is met het (de) gesteunde project(en) een aanvang gemaakt voordat de aanvraag voor de steun door de begunstigde(n) werd ingediend bij de nationale overheid? 

	Ja		Neen	
Zo ja, dan is de Commissie van oordeel dat de steun voor de begunstigde geen stimulans vormt om de nettoparticipatie van gehandicapte of kwetsbare werknemers te verhogen. 
	Zo neen, vermeld de desbetreffende data:

Datum van indienstneming: 
De steunaanvraag is door de begunstigde bij de nationale autoriteiten ingediend op:
Stuur de desbetreffende ondersteunende documenten mee. 
	Leidt de indienstneming ertoe dat - in vergelijking met een situatie zonder steun - in de onderneming(en) in kwestie meer kwetsbare of gehandicapte werknemers worden aangenomen?

	Ja		Neen	
	Zo niet, zijn de vacatures ontstaan ten gevolge van ontslag op initiatief van de werknemer, handicap, ouderdomspensionering, vermindering van de werktijd op initiatief van de werknemer of gewettigd ontslag om dringende redenen, en niet door afvloeiingen?

	Ja		Neen
	Beschrijf eventuele bestaande of eerder verleende loonsubsidies in de betrokken onderneming: categorieën en aantal werknemers waarvoor subsidies werden ontvangen. 

Evenredigheid van de steun	Zie criteria voor de verenigbaarheidsanalyse, punt 2.4.
In aanmerking komende kosten 
In aanmerking komende kosten moeten worden berekend overeenkomstig de artikelen 40 en 41 van Verordening (EG) nr. 800/2008 en worden beperkt tot de extra kosten die noodzakelijk zijn om een nettotoename van het aantal tewerkgestelde kwetsbare of gehandicapte werknemers te bereiken. 
	Welke in aanmerking komende kosten zijn voor de aangemelde maatregel uitgetrokken?

	brutoloon, vóór belasting, 
	verplichte bijdragen, zoals sociale premies 
	kosten voor kinder- en ouderenzorg. 
	Geef een gedetailleerde berekening van de in aanmerking komende kosten en de periode die door de aangemelde maatregel wordt bestreken	Voor de indienstneming van kwetsbare werknemers zijn de in aanmerking komende kosten de loonkosten gedurende een maximumperiode van twaalf maanden (of 24 maanden voor uiterst kwetsbare werknemers) vanaf de indienstneming. Voor de indienstneming van gehandicapte werknemers zijn de in aanmerking komende kosten de loonkosten gedurende de gehele periode waarin de gehandicapte werknemer in dienst is. en zorg er daarbij voor dat de in aanmerking komende kosten beperkt zijn tot de kosten die noodzakelijk zijn om een nettotoename te bereiken van de arbeidsparticipatie van de kwetsbare of gehandicapte werknemers waarop de steun is gericht. 

Verstrek bewijzen dat de steun tot het minimum is beperkt, dat wil zeggen dat het steunbedrag niet hoger is dan de netto extra kosten voor de indienstneming van de kwetsbare of gehandicapte werknemers waarop de steun is gericht in vergelijking met de kosten die zijn verbonden aan de indienstneming van niet-kwetsbare/gehandicapte werknemers. 
Steunintensiteiten voor kwetsbare werknemers
	Geef aan welke steunintensiteit voor de aangemelde maatregel geldt.

Steunintensiteiten voor gehandicapte werknemers
	Geef aan welke steunintensiteit voor de aangemelde maatregel geldt.

Beoordeling van de verstoring van de mededinging en het handelsverkeer	Dit punt is niet van toepassing op de maatregelen van minder dan 5 miljoen EUR voor de indienstneming van kwetsbare werknemers en van minder dan 10 miljoen EUR voor de indienstneming van gehandicapte werknemers mits vraag 10.3 in deel I van Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 794/2004 naar behoren wordt beantwoord. 
Geef informatie over het steunbedrag, het betalingsschema en het steuninstrument. 
Geef aan of de begunstigde in het verleden steun ten behoeve van kwetsbare of gehandicapte werknemers heeft ontvangen en geef bijzonderheden over de vorige steunmaatregelen (datum, steunbedrag, categorieën en aantal betrokken werknemers en duur van de loonsubsidies).
Vermeld de jaarlijkse loonkosten van de begunstigde (totale loonkosten, kosten van het in dienst hebben van kwetsbare of gehandicapte werknemers waarop de steun is gericht, verhouding loonkosten/totale kosten) en licht toe op welke wijze de steun gevolgen heeft voor de kosten van de begunstigde (bv. percentage van de loonkosten en totale kosten die door de steun worden gedekt). 
Geef de relevante product- en geografische markten aan waarop de begunstigde actief is en waarop de steun waarschijnlijk een impact zal hebben.
Geef voor elk van deze markten het volgende aan: 
·	graad van marktconcentratie
·	marktaandeel van de begunstigde
·	marktaandelen van de andere ondernemingen die op deze markten aanwezig zijn
	Beschrijf de concurrentiesituatie op de markten in kwestie en hun structuur en verschaf ondersteunende documenten (bv. toegangs- en uittredingsbelemmeringen, productdifferentiatie, aard van de concurrentie tussen de marktdeelnemers, enz.).

Beschrijf de kenmerken van de sector waarin de begunstigde zijn activiteiten heeft (bv. belang van de loonkosten voor de sector, bestaan van overcapaciteit, enz.).
Beschrijf de situatie op de nationale/regionale arbeidsmarkt (bv. werkloosheids- en werkgelegenheidspercentages, loonniveaus, arbeidswetgeving, enz.).
Verschaf in voorkomend geval informatie over de gevolgen voor het handelsverkeer (verplaatsing van handelsstromen).
CUMULERING
Wordt de steun die wordt toegekend in het kader van de aangemelde maatregel gecumuleerd met andere steun?
	Ja		Neen
Zo ja, omschrijf de op de aangemelde steunmaatregel van toepassing zijnde cumuleringsregels: 
OVERIGE INFORMATIE
Hier kunt u alle andere informatie geven die u voor de toetsing van de betrokken maatregel(en) van belang acht.


