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Mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde 
soorten staatssteun  

Publiekssamenvatting 
 

Europese Commissie wil vereenvoudigde procedure voor de behandeling van 
bepaalde soorten staatssteun 
 
De lidstaten moeten in ongecompliceerde zaken binnen 1 maand na de aanmelding van 
steun een goedkeuringsbeschikking krijgen  
 
 
1. WAAROM ONDERZOEKT DE COMMISSIE STAATSSTEUN? 
 
Staatssteun kan heel belangrijk zijn voor de samenleving. Wanneer hij doeltreffend wordt 
gebruikt, kan staatssteun bijdragen tot een beter milieu, meer onderzoek en ontwikkeling en meer 
vaardigheden voor werknemers, en daarmee tot een gezondere economie en een hogere 
levensstandaard. Wanneer zij slecht worden toegepast, hebben staatssubsidies evenwel vaak 
schadelijke en onbedoelde effecten.  Doordat inefficiënte bedrijven worden geholpen om op de 
markt te blijven moet de consument vaak hogere prijzen betalen en lijden beter functionerende 
ondernemingen onder het oneerlijke voordeel dat een gesubsidieerd bedrijf ontvangt. 
Ondernemingen kunnen regeringen ook tegen elkaar uitspelen, bijvoorbeeld door te beloven dat 
zij hun investeringen zullen verplaatsen naar het land dat de hoogste subsidies geeft, hetgeen de 
belastingbetaler meer kost. 
 
Om deze redenen is de Commissie vastbesloten strikt toezicht uit te oefenen op de geplande 
uitgaven voor staatssteun; zij heeft ook de macht om schadelijke staatssteun te blokkeren. Dit 
betekent dat de Commissie jaarlijks vele honderden verzoeken om staatssteun moet bestuderen, 
waarvan vele ongecompliceerde zaken, die voldoen aan alle voorwaarden van de 
staatssteunregels, of die op één lijn liggen met de praktijkaanpak van de Commissie. In 2008 
heeft de Commissie een nieuw systeem ontwikkeld om de juiste soorten staatssteun te stimuleren, 
door die vrij te stellen van aanmeldings- en onderzoeksvereisten. Het is ook van groot belang dat 
de resterende zaken doeltreffend en eerlijk worden afgehandeld.  Beschikkingen van de 
Commissie tot goedkeuring van staatssteun nemen echter nog altijd ongeveer 5 maanden in 
beslag, vanwege een zeker gebrek aan discipline zowel van de kant van de Commissie als van de 
lidstaten.       
 
2. OP WELKE MANIER DRAAGT DE NIEUWE BEKENDMAKING BIJ TOT SNELLERE 
BESCHIKKINGEN?  
 
De Commissie wil ervoor zorgen dat steun die duidelijk verenigbaar is zo snel als mogelijk wordt 
goedgekeurd, op voorwaarde dat de lidstaten ervoor zorgen dat de aanmelding volledig is. Door 
overleg tussen de lidstaat en de Commissie in de fase van voorafgaande aanmelding moet de 
uitwisseling van informatie efficiënter gaan verlopen.  De voorgestelde bekendmaking bevat een 
opsomming van steunmaatregelen, zoals steun voor KMO's, milieusteun, steun voor innovatie en 
reddings- en herstructureringssteun, die in principe allemaal in aanmerking komen voor een 
vereenvoudigde afhandeling.  
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Deze nieuwe procedure moet niet alleen sneller, maar ook transparanter worden. 
Belanghebbenden krijgen een nieuwe kans om te reageren op de beoogde steunmaatregel doordat 
de samenvatting wordt bekendgemaakt op de website van de Commissie.   
 
3. WIE PROFITEERT VAN DIT BELEID?  
 
De bekendmaking is voordelig voor zowel de lidstaten als de begunstigden van steun, omdat zij 
de goedkeuringsbeschikkingen in eenvoudige zaken sneller zullen ontvangen. Zij is echter ook 
gunstig voor de andere belanghebbenden, omdat die de mogelijkheid krijgen om hun 
opmerkingen te maken voordat de Commissie een definitief standpunt inneemt.      
  
4. VANAF WANNEER IS DE NIEUWE BEKENDMAKING VAN KRACHT? 
 
De mededeling is op 29 april 2009 door de Commissie goedgekeurd en zal uiterlijk medio 2009 
van kracht worden.   
 


