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De algemene groepsvrijstellingsverordening  
Publiekssamenvatting 

 
Europese Commissie keurt nieuwe wet goed om toezicht op staatssteun 
eenvoudiger en sneller te laten verlopen 
 
In de toekomst kunnen de lidstaten een hele reeks steunmaatregelen toekennen zonder dat 
zij die eerst bij de Europese Commissie hoeven te melden.  
 
 
1. WAAROM ONDERZOEKT DE COMMISSIE STAATSSTEUN? 
 
Staatssteun kan de samenleving reële voordelen opleveren, doordat de steun bijvoorbeeld het 
milieu helpt te verbeteren, onderzoek en ontwikkeling stimuleert of werknemers ruimere 
mogelijkheden voor opleiding biedt. Staatssteun kan echter ook schadelijke effecten hebben: zo 
blijven ondoelmatige ondernemingen in de markt, waardoor de consumenten uiteindelijk hogere 
prijzen zullen gaan betalen. Ondernemingen kunnen regeringen ook tegen elkaar uitspelen en 
ermee dreigen hun investeringen te verplaatsen naar het land dat de meeste subsidies geeft. 
 
Staatssteun moet bij de Commissie worden gemeld, om te verzekeren dat de steun bijdraagt aan 
afgesproken gemeenschappelijke doelstellingen. De Commissie ontvangt jaarlijks vele honderden 
van dergelijke aanmeldingen. Vele van deze maatregelen hebben duidelijk lovenswaardige 
doelstellingen.  
 
2. HOE HELPT DEZE NIEUWE WET DIT PROBLEEM OPLOSSEN? 
 
De Commissie wil ervoor zorgen dat steun die duidelijk verenigbaar is, zo snel mogelijk wordt 
goedgekeurd. Met deze nieuwe wet (verordening) worden automatisch hele categorieën steun 
goedgekeurd, zonder dat die vooraf hoeven te worden gemeld. In de praktijk betekent dit dat de 
lidstaten sneller steun kunnen verlenen. Daardoor neemt de administratieve rompslomp voor de 
lidstaten, de begunstigden en de Commissie af.  
 
De wet is niet alleen een vereenvoudiging van de bestaande regelingen voor automatische 
goedkeuring1, maar bundelt deze regelingen ook tot één wet. Daarnaast worden nieuwe soorten 
steun vrijgesteld. De Commissie kreeg van de EU-Ministerraad de bevoegdheid om dit soort 
verordeningen goed te keuren2.  
 
Met deze nieuwe verordening beschikken de begunstigden en de lidstaten nu over eenvoudige en 
heldere regels. 
 
3. WIE HEEFT BAAT BIJ DEZE NIEUWE VERORDENING? 
 

                                                 
1 Zie, voor een volledige lijst van de bestaande verordeningen, 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm.  
2 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998, PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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De verordening bevat een hele reeks maatregelen die moeten helpen te zorgen voor groei en 
banen in het Europese bedrijfsleven en bij de Europese consumenten. Daar bij gaat het onder 
meer om: 
 

• Steun voor middelgrote en kleine ondernemingen (MKB): Kleine ondernemingen 
behoren tot de stuwende krachten in de economie, maar vaak hebben zij met specifieke 
problemen te kampen. Met deze verordening zijn verschillende soorten MKB-steun 
mogelijk: steun voor investeringen in machines of om extra werknemers in dienst te 
nemen, steun in de vorm van risicokapitaal, innovatiesteun, steun als bijdrage in de kosten 
van intellectuele-eigendomsrechten.   

 
• Sociale steun: Met de nieuwe wet wordt het niet alleen mogelijk werknemers te 

subsidiëren die actief zijn op nieuwe investeringen in het MKB of in steungebieden, maar 
kan ook steun worden gegeven om mensen met een handicap of andere kwetsbare 
werknemers een reguliere baan te helpen vinden. De verordening is ook goed voor steun 
ten behoeve van de opleiding van werknemers, iets waar zowel werkgevers als 
werknemers baat bij hebben.  

 
• Regionale steun: Met de verordening wordt regionale-investeringssteun goedgekeurd, 

vooral wanneer daardoor nieuwe vestigingen kunnen worden opgericht in de regio's met 
de grootste achterstand. In steungebieden is het ook mogelijk steun te geven voor 
startersbedrijven - en zo het ondernemersschap daar verder te stimuleren.   

 
• Milieusteun: Door de verordening kan de overheid een ruim aantal steunmaatregelen 

nemen om het milieu te beschermen of de klimaatverandering aan te pakken: steun voor 
investeringen in energiebesparingen of investeringen in hernieuwbare energiebronnen en 
steun in de vorm van kortingen op milieubelastingen, om er maar enkele te noemen.  

 
• Steun om ondernemerschap bij vrouwen te bevorderen: Gemiddeld ligt het aantal 

bedrijven dat vrouwen opstarten lager dan bij mannen. Dit is een rem op de economische 
ontwikkeling in de EU. Daarom bevat de verordening - voor het eerst - maatregelen ten 
gunste van kosten van kinderen- en ouderenzorg; dit moet ook ondersteuning bieden aan 
kleine ondernemingen die eigendom zijn van en gerund worden door vrouwen.  

 
• Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I): De verordening geeft 

toestemming voor een reeks maatregelen, onder meer steun voor O&O-projecten en 
steunmaatregelen voor jonge, innoverende ondernemingen.   

  
4. WANNEER WORDT DE NIEUWE WET VAN KRACHT? 
 
De nieuwe wet is op 7 juli goedgekeurd en is onmiddellijk van kracht. Hij wordt in juli 2008 in 
het EU-Publicatieblad gepubliceerd en wordt 20 dagen later van kracht.  
 


