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Doelstellingen 
 

Steunverlening voor groei en banen eenvoudiger maken en 
beter gericht. 26 soorten steunmaatregelen zijn automatisch 
goedgekeurd zodat lidstaten sneller steun kunnen verlenen.  
 
 

 Deze nieuwe verordening - de algemene groepsvrijstellingsverordening - vermindert de 
administratieve belasting bij het verlenen van staatssteun. Voortaan behoeven 26 categorieën 
staatssteun niet meer bij de Commissie te worden aangemeld. Ook worden de regels uit vijf 
bestaande verordeningen geharmoniseerd en geconsolideerd tot één tekst.  
 
 Bij deze 26 categorieën gaat het om staatssteun die een reële bijdrage levert aan het 

scheppen van banen en het Europese concurrentievermogen. Bovendien vermindert de 
verordening niet alleen de administratieve belasting voor overheden en de Commissie, maar zet 
de lidstaten ook aan om hun beperkte middelen zo doelmatig mogelijk te gebruiken.  
 

 Deze nieuwe verordening is van bijzonder belang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Alle 
26 soorten maatregelen die onder deze verordening vallen, kunnen namelijk worden verleend 
aan het mkb en zijn daar soms zelfs speciaal op toegesneden. 

 
 
………………………. 
 

"Deze nieuwe regels tekenen een duidelijk kader uit, zodat de lidstaten hun steun kunnen richten op het creëren van 
banen, de versterking van het concurrentievermogen en een schoner milieu, zonder dat de Commissie daarbij 

betrokken behoeft te worden. De Commissie komt dan ook haar beloften na om, in lijn met het Actieplan Staatssteun 
en de Small Business Act, de lidstaten in staat te stellen eenvoudiger en sneller het juiste soort staatssteun te verlenen."  

 

Neelie KROES, EU-Commissaris voor Concurrentiebeleid. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Algemene beginselen van de algemene groepsvrijstellingsverordening 
 
 Om onder een van de 26 categorieën uit deze verordeningen te kunnen vallen, moet steun aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Dit moet de garantie bieden dat de steun niet alleen nieuwe activiteiten 
oplevert die anders niet hadden plaatsgevonden, maar ook de economische ontwikkeling stimuleert 
zonder de mededinging al te zeer te verstoren. 
 
 Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de lidstaten de steun onmiddellijk verlenen, zonder 

dat die eerst bij de Commissie behoeft te worden gemeld. De lidstaten moeten de Commissie alleen op de 
hoogte brengen - gebruikmakend van een eenvoudig informatieformulier - en pas nadat zij de steun 
hebben verleend. 
 
 De verordening geldt voor zgn. "transparante" vormen van steun: subsidies en rentesubsidies,  leningen 

waarbij voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent het referentiepercentage is gebruikt, 
garantieregelingen, belastingmaatregelen (met een plafond) en bepaalde soorten terugbetaalbare 
voorschotten.  
 



 De algemene groepsvrijstellingsverordening geldt voor bijna alle economische sectoren, behalve de 
visserij en aquacultuur en bepaalde delen van de kolenindustrie. Ook uitgesloten zijn regionale steun in de 
ijzer- en staalindustrie, de scheepsbouwsector en de synthetischevezelindustrie, en regionale-
steunregelingen die op specifieke economische sectoren zijn toegesneden. Evenmin is de verordening van 
toepassing op steun voor met de uitvoer verband houdende activiteiten of steun die afhangt van het 
gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten. Ook ad-hocsteun aan grote 
ondernemingen (met uitzondering van regionale-investeringssteun en werkgelegenheidssteun) is 
uitgesloten. 
 
 Cumulering van verschillende maatregelen uit de algemene groepsvrijstellingsverordening is mogelijk, 

zolang het gaat om verschillende identificeerbare subsidiabele kosten. Cumulering is niet toegestaan voor 
elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende subsidiabele kosten wanneer daardoor de maximum 
steunintensiteit zou worden overschreden die volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening is 
toegestaan. 
 
 Steunmaatregelen die niét in de algemene groepsvrijstellingsverordening zijn opgenomen, blijven nog 

steeds mogelijk.  Het betekent alleen dat voor dat soort maatregelen gewoon de traditionele 
aanmeldingsverplichting blijft gelden: de Commissie blijft dit soort aanmeldingen onderzoeken op basis van 
de bestaande richtsnoeren en steunkaders. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Categorieën steun die volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening zijn 
toegestaan  
 
De volgende categorieën steun kunnen op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening worden 
verleend, tot de maximum steunbedragen die in de verordening zijn bepaald. 
 

2.1      Steun beperkt tot het mkb 
 
Mkb-steun 
Naast categorieën steun die open staan voor alle ondernemingen, zijn er ook verschillende soorten steun 
die net zijn ontworpen om het mkb te helpen specifiek marktfalen aan te pakken waarmee het te kampen 
heeft. Het mkb kan steun krijgen in zijn verschillende ontwikkelingsfasen.  
 

 Mkb-steun voor investeringen en werkgelegenheid  
 Consultancysteun voor het mkb 
  Mkb-steun voor deelneming aan beurzen  

 
Steun in de vorm van risicokapitaal 
Risicokapitaal is een belangrijk financieringsinstrument voor het mkb. Met de algemene 
groepsvrijstellingsverordening is het niet langer nodig steun aan te melden voor risicokapitaal in de vorm 
van de oprichting van private-equityfondsen waarin de overheid een partner, investeerder of deelnemer is, 
zelfs al is dat op minder gunstige voorwaarden dan de overige investeerders. Dit soort investeringsfonds 
mag tot 1,5 miljoen EUR per doelonderneming investeren per periode van twaalf maanden. 
 
Steun voor vrouwelijk ondernemerschap 
Dankzij de algemene groepsvrijstellingsverordening kunnen lidstaten nieuwe kleine bedrijven steunen die 
vrouwelijke ondernemers hebben opgericht. Zo kan het specifieke marktfalen worden aangepakt 
waarmee deze ondernemers te kampen hebben, vooral toegang tot financiering. De verordening maakt 
het mogelijk allerlei soorten operationele kosten te steunen, waaronder ook de kosten voor kinder- en 
ouderenzorg. 
 

2.2      Steun voor àlle ondernemingen  
 
Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) 
Naast de traditionelere categorieën O&O-steun, bevat de algemene groepsvrijstellingsverordening ook 
een reeks innovatiemaatregelen die het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven moeten 
versterken, doordat meer geld naar O&O&I gaat. 
 



 Steun voor O&O-projecten   
 Steun voor technische haalbaarheidsstudies 
 Steun voor industriële-eigendomsrechten voor het mkb  
 Steun voor innovatieve starters 
 Steun voor diensten voor innovatieadvies en innovatieondersteuning 
 Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel  
 O&O -steun in de landbouw- en visserijsector 

 
Milieusteun  
Dankzij de algemene groepsvrijstellingsverordening kunnen nationale overheden makkelijker een hele reeks 
steunmaatregelen nemen voor milieubescherming en in de strijd tegen klimaatverandering.  
 

 Investeringsteun om verder te gaan dan de EU-milieunormen   
 Investeringsteun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan de EU-

milieunormen  
 Mkb-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige EU-milieunormen  
 Investeringssteun voor energiebesparende maatregelen 
 Investeringssteun voor hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling (WKK) 
 Investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen 
 Steun voor milieustudies 
 Milieusteun in de vorm van kortingen op de milieubelastingen 

 
Regionale steun 
Nationale regionale steun bevordert de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU door de 
handicaps van achterstandsgebieden aan te pakken.  
 

 Regionale investeringssteun en werkgelegenheidssteun  
 Steun voor nieuwe kleine ondernemingen in steungebieden  

 
Opleidingssteun 
Met de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt zowel algemene als specifieke opleiding 
toegestaan. 
 

 
Steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 
De algemene groepsvrijstellingsverordening betreft steun die ondernemingen moet aanzetten om 
gehandicapte of andere kwetsbare werknemers in dienst te nemen.  
 

 Steun in de vorm van loonsubsidies voor de indienstneming van kwetsbare werknemers  
 Steun in de vorm van loonsubsidies voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers  
 Steun ter compensatie van de extra kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte 

werknemers  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Hoe staatssteun te krijgen die volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening is 
toegestaan? 
 
De algemene groepsvrijstellingsverordening geldt voor steun die lidstaten verlenen - niet de Commissie. Om 
dit soort steun te kunnen krijgen, moeten bedrijven contact opnemen met nationale of regionale/lokale 
overheden. 
 
 

     
 
 
 
 

De volledige tekst van de algemene groepsvrijstellingsverordening is te vinden onder: 

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. 



Publicatieblad L 241 van 9.8.2008, blz. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Voor meer informatie over deze verordening kunt u contact opnemen met directoraat-

generaal Concurrentie, Eenheid A3 Staatssteun - Beleid en Controle  
 
 

Andere informatie over de staatssteunregels vindt u in: 

Vademecum staatssteunregels  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

Handboek staatssteunregels voor het mkb 
 (verschijnt binnenkort) 

Staatssteun: wat kan er onder EU-regels? – een overzicht [in het Engels]  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Staatssteun: vaak gestelde vragen over EU-regels [in het Engels] 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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