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1. PROBLEEMSTELLING 

1.1. Beleidscontext 

Op 8 mei 2012 heeft de Commissie een mededeling over de modernisering van het EU-
Staatssteunbeleid (SAM) vastgesteld. Daarin heeft zij de doelstellingen geschetst van een 
ambitieuze hervorming van het staatssteuntoezicht, waarmee zij ook wil bijdragen aan de 
ruimere groeiagenda van de Europese Unie. Het staatssteunbeleid moet goed vormgegeven 
steun bevorderen die is toegespitst op het aanpakken van marktfalen en doelstellingen van 
gemeenschappelijk Europees belang. De Commissie wil: 

• haar handhavingsinspanningen concentreren op zaken met de grootste impact op de 
interne markt; 

• de regels stroomlijnen, en  

• sneller tot besluiten komen.  

De herziening van de de-minimisverordening houdt rechtstreeks verband met de ambitie van 
een betere prioritering en is dus een belangrijk onderdeel van het SAM-initiatief. 

Onder de de-minimisverordening worden steunmaatregelen die een bepaalde drempel niet 
overschrijden, geacht geen impact te hebben op de mededinging en/of het handelsverkeer op 
de interne markt niet ongunstig te beïnvloeden. Daarom moeten zij ook niet worden 
aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU. De bestaande verordening werd per 1 
januari 2007 van kracht. Gezien de ervaring die was opgedaan met het toepassen van de 
daaraan voorafgaande verordening, de ontwikkelingen van de inflatie en van het bbp in de 
periode 2000-2006 en de te verwachten verdere ontwikkelingen, werd in de huidige 
verordening dit de-minimisplafond opgetrokken van 100 000 EUR naar 200 000 EUR per 
onderneming over een periode van drie belastingjaren. Omdat ondernemingen in het 
wegvervoer (die voordien van het toepassingsgebied van de verordening waren uitgesloten) 
gemiddeld klein zijn, werd voor die sector een plafond van 100 000 EUR bepaald. 

Voorts is het zo dat de verordening: 

• bepaalde sectoren en activiteiten1 én ondernemingen in moeilijkheden uitsluit; 

• regels vaststelt voor welke steuninstrumenten zijn toegestaan2;  

• safe-harbour-regels bevat waardoor het bruto-subsidie-equivalent voor garanties 
gemakkelijker kan worden berekend;  

• cumulering met staatssteun uitsluit indien het totale bedrag ten aanzien van dezelfde 
in aanmerking komende kosten een steunintensiteit overschrijdt die is vastgesteld in 
de betreffende groepsvrijstellingsverordening of het betreffende besluit van de 
Commissie, en 

                                                            
1 Zie artikel 1 van de verordening. Uitgesloten zijn steun in de visserij- en aquacultuursectoren en voor 

primaire landbouwproductie (waarvoor specifieke de-minimisverordeningen met lagere plafonds 
gelden), uitvoersteun en steun voor de verwerving van vervoermiddelen voor het wegvervoer. 

2 Transparante steun, d.w.z. steun waarvan het bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden 
berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd. 
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• de lidstaten de mogelijkheid biedt om de inachtneming van het plafond te monitoren 
via: 

(a) een systeem van verklaringen van ondernemingen over de de-
minimisssteun die dezen in het lopende jaar en de twee, daaraan 
voorafgaande jaren hebben ontvangen, of  

(b) een centraal register dat volledige informatie bevat over alle de-
minimissteun die door autoriteiten in de lidstaten is toegekend. 

1.2. Belangrijkste mogelijke knelpunten 

De nieuwe de-minimisverordening wil een evenwicht vinden tussen vereenvoudiging en het 
voorkomen van concurrentieverstoringen op de interne markt. De handhavingspraktijk en 
publieke consultaties brachten de volgende knelpunten aan het licht: 

• wat vereenvoudiging betreft: vele lidstaten en stakeholders vroegen een hoger 
plafond, duidelijkere en eenvoudigere definities, en safe-harbour-bepalingen die 
verder gaan dan de huidige regel voor garanties, en 

• wat het niet verstoren van de mededinging betreft: de meeste lidstaten konden de 
Commissie geen geaggregeerde gegevens verschaffen over het gebruik dat van de 
verordening is gemaakt. Dit maakt het zeer moeilijk om de effecten op het 
handelsverkeer en de mededinging na te gaan en een passend plafond te bepalen. 
Ook moet worden onderzocht of het bestaande monitoringsysteem afdoende 
garanties biedt dat het plafond in acht wordt genomen. 

Om een antwoord op de cruciale vraag ("wat is het correcte plafond?") te kunnen geven, moet 
worden nagegaan welke steunmaatregelen geacht kunnen worden geen effecten op het 
handelsverkeer en de mededinging te hebben - en dus niet onder de staatssteunregels te vallen. 
De nieuwe verordening is zo vormgegeven dat, met inachtneming van minimale voorwaarden, 
een klein bedrag aan steun kan worden verleend. Dit moet ervoor zorgen dat de verordening 
eenvoudig toepasbaar is en rechtszekerheid biedt. De verordening moet dus definities en 
voorwaarden bevatten, die gemakkelijk toepasbaar zijn. 
Vele lidstaten en stakeholders wezen op andere problemen bij de toepassing van de 
verordening. De meest voorkomende problemen kunnen als volgt worden gebundeld en 
samengevat: 

(1) onzekerheid over de interpretatie van het begrip "onderneming" (van bijzonder 
belang omdat het plafond geldt per onderneming). De bestaande definitie sluit aan bij 
de algemene definitie uit het mededingingsrecht, die economische in plaats van 
juridische criteria hanteert en dus verschillende entiteiten als één onderneming 
beschouwt indien er sprake is van gemeenschappelijke zeggenschap; 

(2) onzekerheid over de interpretatie van het begrip "ondernemingen in moeilijkheden": 
deze zijn van het toepassingsgebied van de verordening uitgesloten en de vraag is of 
deze uitsluiting nog gerechtvaardigd is; 

(3) onzekerheid over de vraag wat met het begrip "wegvervoer" wordt bedoeld en twijfel 
of een lager plafond te verantwoorden is; 

(4) onzekerheid over hoe de cumuleringsregels toe te passen; 
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(5) vragen om meer houvast met betrekking tot het onderscheid tussen transparante3 en 
niet-transparante steun (bijv. het ontbreken van een safe-harbour voor bepaalde 
vormen van steun), en 

(6) vragen over hoe monitoring en transparantie het best kunnen worden verzekerd4.  

1.3. Basisscenario 

In het basisscenario wordt de bestaande verordening verlengd tot 2020: de de-
minimisplafonds (200 000 EUR als algemeen plafond en 100 000 EUR voor het wegvervoer) 
blijven gehandhaafd en alle andere bepalingen blijven ongewijzigd.  

De in onderdeel 1.2 geschetste problemen in verband met rechtszekerheid zouden daarmee 
niet worden opgelost. De bestaande onzekerheid met betrekking tot de interpretatie van het 
begrip "onderneming" en meer bepaald het begrip "ondernemingen in moeilijkheden" en de 
toepassing van de cumuleringsregels kunnen ertoe leiden dat een overheidsinstantie ten 
onrechte: 

• meer de-minimissteun verleent dan volgens de verordening is toegestaan; 

• in aanmerking komende ondernemingen steun weigert, of 

• steun toekent aan in niet aanmerking komende ondernemingen. 

1.4. Is Unieactie gerechtvaardigd? (subsidiariteitsbeginsel) 

Overheidsfinanciering die aan de criteria van artikel 107, lid 1, VWEU voldoet, vormt 
staatssteun en moet, overeenkomstig artikel 108, lid 3, bij de Commissie worden aangemeld. 
De Raad heeft de Commissie, op grond van artikel 109, echter gemachtigd5 om een plafond 
vast te stellen waaronder steunmaatregelen worden geacht niet aan alle staatssteuncriteria te 
voldoen - en derhalve zijn vrijgesteld van de aanmeldingsprocedure. Aangezien de 
staatssteunprocedures inzake de-minimissteun dus onder de bevoegdheid van de Commissie 
vallen en de Unie op dit gebied exclusieve bevoegdheden heeft6, hoeft voor dit initiatief geen 
subsidiariteitstoets te worden uitgevoerd7. 

2. DOELSTELLINGEN 

De algemene doelstelling van deze herziening houdt rechtstreeks verband met de 
doelstellingen van het SAM-initiatief: groei bevorderen in een versterkte, dynamische en 
concurrerende interne markt; bij de handhaving de aandacht toespitsen op zaken met de 

                                                            
3 De de-minimisverordening is alleen van toepassing op steun waarvan het bruto-subsidie-equivalent 

vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd (hierna 
"transparante steun" genoemd). 

4 De meeste lidstaten werken met een systeem met verklaringen. Slechts negen lidstaten (CZ, EE, EL, 
HR, LT, PL, PT, SK en SL) beschikken momenteel over een centraal register. In 2009 heeft Cyprus zijn 
register vervangen door een systeem met verklaringen: het belangrijkste probleem was het opzetten van 
een ondernemingenregister dat gemakkelijk bij te werken is indien de structuur van de begunstigde 
ondernemingen verandert. Bulgarije en Hongarije hebben de twee systemen naast elkaar lopen. 

5 Zie Verordening (EG) nr. 994/98, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 733/2013 (PB L 142 van 
14.5.1998, blz. 1). 

6 Zie artikel 3, lid 1, onder b), VWEU. 
7 Zie artikel 5, lid 3, VWEU. 
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grootste impact op de interne markt; stroomlijnen en verduidelijken van de regels, en de 
besluitvorming versnellen. 

Dit kan worden bereikt door in te zetten op de volgende specifieke doelstellingen: 

(a) vereenvoudiging: zijn het plafond en de voorwaarden voor de toepassing 
ervan zo eenvoudig mogelijk, zonder dat een en ander ten koste gaat van het 
handelsverkeer en de mededinging op de interne markt? Of is er nog ruimte 
voor verdere vereenvoudiging of verduidelijking? 

(b) rechtszekerheid: duidelijke regels zijn de sleutel voor rechtszekerheid met 
betrekking tot de criteria om te bepalen welke maatregelen wel of niet 
staatssteun vormen;  

(c) voorkomen van verstoringen op de interne markt: niet alleen het effect van 
individuele maatregelen is relevant, maar ook het gecumuleerde effect van 
kleine maatregelen binnen een sector, en 

(d) garanties voor compliance: de verordening moet een doeltreffend en 
doelmatig monitoringmechanisme bevatten en heldere en eenvoudige regels 
die voor compliance moeten zorgen, met name inachtneming van het plafond. 

3. BELEIDSOPTIES 

De diverse beleidsopties8 betreffen: 

i) het plafond; 

ii) andere toepassingsvoorwaarden, en  

iii) monitoring.  

3.1. Het plafond 

Naast de optie "ongewijzigd beleid" werden nog vier opties meer in detail onderzocht: 

• het plafond aanpassen om rekening te houden met toekomstige inflatie; 

• het bestaande plafond fors optrekken; 

• het bestaande plafond verder differentiëren, en 

• een maximum instellen of andere mechanismen introduceren om rekening te 
houden met het gecumuleerde effect van de-minimissteun. 

Voor het wegvervoer, waarvoor momenteel een lager plafond geldt (100 000 EUR), zijn de 
volgende opties onderzocht: 

• een gedifferentieerde benadering, met een algemeen plafond voor het 
reizigersvervoer en de helft van dat plafond voor het goederenvervoer, en 

• het algemene plafond toepassen voor de hele sector. 

3.2. Verdere verduidelijking en vereenvoudiging 

                                                            
8 De de-minimisverordening aan het einde van de looptijd laten vervallen, werd onmiddellijk als optie 

uitgesloten, omdat dit duidelijk zou ingaan tegen de doelstellingen van vereenvoudiging en 
rechtszekerheid. 
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Andere voorwaarden voor de toepassing van de verordening kunnen praktische problemen 
opleveren. De herzieningsexercitie wil daarvoor een oplossing bieden en de regels zoveel 
mogelijk vereenvoudigen. Daarbij gaat het om: 

• de definitie van het begrip "onderneming"; 

• de definitie van het begrip "onderneming in moeilijkheden"; 

• de cumuleringsregels, en 

• transparante steun. 

3.3. Betere compliance dankzij monitoring 

Ook de eisen inzake monitoring moeten duidelijker en eenvoudiger worden, terwijl toch de 
inachtneming van de bepalingen van de verordening, en met name het plafond, verzekerd is. 
De hier besproken opties zijn: 

• ongewijzigd beleid; 

• de bestaande regel behouden (keuze tussen een centraal register en een systeem 
met verklaringen), maar met strengere, systematische monitoring en 
handhaving, en 

• een verplicht de-minimisregister invoeren. 

4. REGELDRUK 

De de-minimisverordening is zodanig vormgegeven dat kleine bedragen aan steun kunnen 
worden toegekend, met een minimaal aantal voorwaarden - en dus een minimale regeldruk in 
vergelijking met andere staatssteuninstrumenten.  

Onder de bestaande verordening bestaat de regeldruk voor de steunverlenende autoriteit er 
vooral in dat dient te worden geborgd dat een onderneming geen steun ontvangt die het de-
minimisplafond overschrijdt. Dit kan gebeuren door: 

(a) ofwel vooraf verklaringen te eisen van ondernemingen over andere de-
minimissteun die deze hebben ontvangen; 

(b) ofwel door een centraal register op te zetten, te onderhouden, daarin 
gegevens in te voeren en te controleren. 

In beginsel brengt de verordening niet direct regeldruk met zich mee voor ondernemingen 
(ook mkb-bedrijven en micro-ondernemingen). In de praktijk blijkt er toch op bepaalde 
punten regeldruk voor ondernemingen te zijn, met name met het systeem met verklaringen. 
Correcte verklaringen kunnen alleen worden gedaan indien de steunverlenende autoriteiten 
steeds hun verplichting nakomen om begunstigden mee te delen: 

• dat het ontvangen bedrag de-minimissteun vormt; 

• het precieze subsidie-equivalent van de steun, en  

• de datum van steunverlening. 

Steun voor micro-ondernemingen mag niet van het plafond worden vrijgesteld omdat: 
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• artikel 107, lid 1, VWEU van toepassing is op àlle ondernemingen, en 

• de mededinging en het handelsverkeer kunnen worden verstoord door de 
gecumuleerde effecten van de-minimissteun in sectoren met vele kleinere 
ondernemingen. 

5. IMPACT OP HET MILIEU EN SOCIALE IMPACT 

De impact op het milieu is minimaal, in de eerste plaats omdat de-minimissteun laag moet 
blijven (200 000 EUR over een periode van drie jaar) en in de tweede plaats omdat van dit 
soort steun doorgaans wordt gebruikgemaakt in sterk uiteenlopende sectoren, zonder duidelijk 
patroon, en voor een ruime groep doelstellingen of helemaal geen doelstelling. In de meeste 
gevallen zijn er aan het subsidiebesluit geen specifieke in aanmerking komende kosten of 
specifieke doelstellingen verbonden. Daardoor valt er geen bijzondere impact op het milieu te 
meten en is de verwachting niet dat de aanpassingen aan de de-minimisverordening dit soort 
effecten met zich zouden meebrengen. 

Ook de sociale impact is, om dezelfde redenen, minimaal of niet meetbaar. Aangezien de-
minimissteun kan worden toegekend voor een breed aantal doelstellingen, die al dan niet 
"sociaal" kunnen zijn, is dit soort steun niet het juiste instrument om werkgelegenheid en 
sociale bescherming te bevorderen (artikel 9 VWEU). Ondernemingen in de "sociale 
economie" vallen vaak onder de regels voor diensten van algemeen economisch belang 
(DAEB's), waarvoor een hoger de-minimisplafond geldt, en worden dus niet bijzonder 
getroffen door de algemene de-minimisregel. 

Aangezien het initiatief geen aanzienlijke impact op het milieu of sociale impact heeft, wordt 
in dit verslag niet verder ingegaan op deze factoren.  

6. DE OPTIES VERGELIJKEN 
De beleidsopties kunnen worden vergeleken door na te gaan hoe goed zij er waarschijnlijk in 
zullen slagen om de volgende doelstellingen te behalen: a) vereenvoudiging; b) 
rechtszekerheid; c) geen verstoring van de mededinging, en d) zorgen voor compliance. 

De impact van de verschillende opties afgezet tegen het basisscenario (ongewijzigd beleid) 
wordt in de onderstaande tabellen samengevat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het 
volgende scoresysteem: 

+ + / — — impact zeer positief/negatief 

+ / — impact positief/negatief 

+/- zowel positieve als negatieve impact, neutraal 

0 geen impact 

N.B. Bij staatssteuninstrumenten is het moeilijk om de impact te kwantificeren en scores te 
aggregeren, omdat de afstand tussen de scores noch de weging van de doelstelling gelijk is.  
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6.1. Het plafond 

Tabel 1: Algemeen plafond  

Opties Vereen-
voudiging

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. Het plafond aanpassen om 
rekening te houden met toekomstige 
inflatie  

+/- 0 0 0 

3. Het bestaande plafond fors 
optrekken + -- -- 0 

4. Het bestaande plafond verder 
differentiëren -- -- +/- 0 

5. Een maximum instellen of andere 
mechanismen introduceren -- -- +/- 0 

De voorkeuroptie is om geen beleidsaanpassing voor te stellen voor het algemene plafond, 
omdat de Commissie voor het optrekken van het plafond geen overtuigende argumenten ziet - 
alleen risico's. De opties 4 en 5 krijgen niet de voorkeur, omdat daardoor de regeldruk 
aanzienlijk zou toenemen. 

Tabel 2: Plafond voor het wegvervoer 

Opties 
Vereen-

voudiging 
Rechts-

zekerheid 
Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. Differentiëren tussen reizigers-
vervoer en goederenvervoer over de 
weg 

+ + + 
0 

3. Het algemene plafond toepassen 
voor alle wegvervoer 

+ -- -- 0 

Optie 2 heeft de voorkeur, omdat dit betekent dat het plafond voor het reizigersvervoer over 
de weg kan worden afgestemd op het algemene plafond. Hiermee wordt de doelstelling 
"vereenvoudiging" bereikt, omdat er niet langer redenen zijn om in deze sector af te wijken 
van het algemene plafond. Deze optie biedt verder de mogelijkheid om het lagere plafond 
voor het goederenvervoer te handhaven, omdat deze sector nog steeds gekenmerkt wordt door 
ondernemingen die gemiddeld zeer klein zijn. 

6.2. Verdere verduidelijking en vereenvoudiging 

Tabel 3: De definitie van het begrip "onderneming" 
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Opties Vereen-
voudiging 

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. "Onderneming" vervangen 
door "rechtspersoon" ++ -- -- - 

3. Verduidelijking en 
vereenvoudiging  ++ + ++ ++ 

Optie 3 heeft de voorkeur. Vereenvoudiging, rechtszekerheid en betere compliance kan 
worden verzekerd door een vereenvoudigde definitie te hanteren, die gebaseerd is op de 
belangrijkste criteria van de bestaande definitie van "verbonden bedrijven" in de kmo-
aanbeveling. Optie 2 lijkt geen geldige optie, omdat deze juridisch niet mogelijk noch 
economisch verantwoord zou zijn.  

Tabel 4: Uitsluiting van "ondernemingen in moeilijkheden" 

Opties Vereen-
voudiging 

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. Verduidelijking en vereen-
voudiging  + + + + 

3. Uitsluiting schrappen  ++ +/- - + 

Optie 2 heeft de voorkeur. Het lijkt nog steeds nodig om ondernemingen in moeilijkheden uit 
te sluiten, omdat steunverlening aan dit soort ondernemingen in overeenstemming met de 
richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun moet verlopen. Voorts zijn de safe-harbours 
berekend voor ondernemingen in moeilijkheden. Verduidelijking en vereenvoudiging kan het 
best worden bereikt door alleen de "harde" criteria van de bestaande definitie te gebruiken, 
evenals in de huidige algemene groepsvrijstellingsverordening. Deze criteria zijn namelijk 
eenvoudig toe te passen.  

Tabel 5: Cumuleringsregels 

Opties Vereen-
voudiging 

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. Verduidelijking en vereen-
voudiging  + + +/- + 

3. Cumulering zonder 
beperkingen  ++ + - - 
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De voorkeuroptie is verdere verduidelijking te bieden en toch de beginselen van de 
cumuleringsregel te behouden, om het risico te beperken dat andere staatssteuninstrumenten 
worden omzeild. 

Tabel 6: Bepalingen over transparante steun 

Opties Vereen-
voudiging 

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. De regels voor leningen en 
garanties aanpassen  + + + + 

3. De reeks steuninstrumenten 
verruimen  - - - - 

Optie 2 heeft de voorkeur. Daarbij zal het er vooral om gaan een safe-harbour voor leningen 
te introduceren, terwijl de safe-harbour voor garanties wordt behouden en verduidelijkt. 

6.3. Betere compliance dankzij monitoring 

Tabel 7: Monitoring 

Opties Vereen-
voudiging 

Rechts-
zekerheid 

Voorkomen 
verstoringen 

Zorgen voor 
compliance 

1. Ongewijzigd beleid 0 0 0 0 

2. Het bestaande systeem, maar 
strengere stelselmatige monitoring 
en handhaving  

- 0 + + 

3. Een verplicht de-minimisregister  -- ++ ++ ++ 

Optie 1 heeft de voorkeur, omdat optie 2 geen vereenvoudiging zou opleveren, maar alleen 
zou zorgen voor bijkomende regeldruk voor lidstaten die geen centraal register hebben. Een 
verplicht register (optie 3) kan dan misschien zorgen voor betere naleving van de regels - en 
kan dus een positief effect hebben wat betreft rechtszekerheid en het voorkomen van 
concurrentieverstoringen - toch zou het voor aanzienlijke regeldruk zorgen, met name tijdens 
de opbouw van het register. Daarom werd het voorzichtiger en beter gevonden om de 
haalbaarheid van deze optie eerst meer in detail te bestuderen.  

7. MONITORING EN EVALUATIE 
Momenteel hoeven de lidstaten alleen dossiers aan te leggen die alle gegevens over de-
minimissteun bevatten, zonder dat zij de Commissie verslagen moeten zenden. Dankzij deze 
dossiers, die tien jaar moeten worden bewaard, kunnen zij de Commissie informatie zenden 
wanneer zij daarom vraagt. 

Monitoring en evaluatie kwamen in deze effectbeoordeling aan bod en opties zijn onderzocht 
om de betreffende bepalingen in de nieuwe verordening te verbeteren. Al bij al werd er de 
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voorkeur aan gegeven om het monitoringsysteem in dit stadium niet te veranderen, vooral om 
redenen van evenredigheid, gezien de aanzienlijke regeldruk die dit voor zeer kleine 
steunbedragen met zich zou meebrengen.  

In plaats daarvan werd voorgesteld om de monitoring binnen het bestaande systeem te 
versterken door gedetailleerde controles wanneer in steunzaken wordt verwezen naar de de-
minimisverordening of wanneer er twijfel rijst. Tijdens de toepassingsperiode van de nieuwe 
verordening (2014-2020) zal een studie worden uitgevoerd, die mee als voorbereiding kan 
dienen voor de volgende beleidsherziening. Die studie zou gegevens en analyses kunnen 
bevatten over en gedetailleerde regelingen voor het invoeren van een verplicht register op het 
niveau van de lidstaten of op EU-niveau. Ook kan worden gekeken naar het verzamelen van 
verdere gegevens, met name voor lidstaten zonder een centraal register.  

Daarnaast is het de bedoeling om een doorlichting uit te voeren ongeveer twee jaar vóór het 
eind van de periode 2014-2020. Die zou dan beginnen met een publieke consultatie op basis 
van een gedetailleerde vragenlijst over de toepassing van de verschillende regels. 

8. CONCLUSIE 
Concluderend zou de Commissie, op basis van de effectbeoordeling die zij heeft uitgevoerd, 
de voorkeur geven aan de volgende opties: 

• de bestaande de-minimisplafonds handhaven, behalve voor het 
reizigersvervoer over de weg, waar het algemene plafond zou gaan gelden; 

• zorgen voor verdere vereenvoudiging en verduidelijking wat betreft de 
begrippen "onderneming" en "onderneming in moeilijkheden"; 

• de regels inzake cumulering verduidelijken; 

• de regels voor transparante steuninstrumenten (leningen en garanties) 
aanpassen, zodat er onder meer een safe-harbour voor leningen bijkomt, en 

• wat monitoring betreft, de huidige mogelijkheid handhaven om te kiezen 
tussen een centraal register en een systeem met verklaringen. 
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