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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE     

over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden 
vastgesteld 

1. REFERENTIE- EN DISCONTERINGSPERCENTAGES  

In het kader van het toezicht op staatssteun maakt de Commissie gebruik van referentie- en 
disconteringspercentages. De referentiepercentages worden gebruikt om het subsidie-
equivalent van steun te bepalen, met name wanneer deze steun in meerdere tranches wordt 
uitgekeerd, en om het staatssteunelement dat in regelingen voor gesubsidieerde leningen 
aanwezig is, te berekenen. De percentages worden voorts toegepast om de inachtneming van 
de "de minimis"-regel en de groepsvrijstellingsverordeningen te controleren. 

De huidige berekeningsmethode wordt beschreven in de brief van de Commissie aan de 
lidstaten van 18 augustus 1997 en in verschillende mededelingen van de Commissie. Zij 
bestaat in de berekening van een basisrentetarief1 op grond van de vijfjaars interbancaire 
"swap"-rentetarieven in de voorgaande maanden september, oktober en november. Het 
referentiepercentage wordt vervolgens verkregen door deze tarieven te vermeerderen met een 
opslag van 75 basispunten. In gevallen waarin de vijfjaars interbancaire swaprente niet 
bekend is wordt het basisrentetarief gelijkgesteld aan het rendement op 
vijfjaarsstaatsobligaties, vermeerderd met een opslag van 25 basispunten, plus 75 basispunten.  

De huidige berekeningsmethode maakt geen verschil tussen kleine en middelgrote 
ondernemingen en grote ondernemingen.  

2. ACHTERGROND VAN DE HERZIENING  

De voornaamste reden waarom de methode voor de vaststelling van de referentiepercentages 
opnieuw moet worden getoetst, is dat de vereiste financiële parameters niet altijd in alle 
lidstaten bekend zijn, met name in de tien nieuwe lidstaten2.  

Bovendien zou de huidige methode kunnen worden verbeterd teneinde:  

–  rekening te houden met grote, onverwachte schommelingen op de financiële markten;  

–  rekening te houden met de kredietwaardigheid van de debiteur en de door hem 
gestelde zekerheden;  

                                                 
1 In dit document hebben de termen "basisrente" en "gemiddelde rente dezelfde betekenis: het betreft het 

percentage dat verkregen wordt door de berekening van het gemiddelde, vóór de toepassing van een 
correctiefactor in verband met het specifieke karakter van elke lidstaat.  

2 De huidige rentepercentages voor deze lidstaten zijn de percentages die door de lidstaten worden meegedeeld als 
passend marktrentetarief. De methoden om deze percentages vast te stellen lopen per lidstaat uiteen.  
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–  beter rekenschap te geven van de vorm van de rendementscurve in de lidstaten3.  

Hoewel verbeteringen mogelijk zijn heeft de huidige methode evenwel het voordeel dat zij 
door de meeste lidstaten wordt aanvaard en eenvoudig kan worden toegepast. 

Doel van deze mededeling is een eenvoudige methode te presenteren die weliswaar op het 
huidige systeem berust maar daarin op enkele punten verbetering brengt en die verenigbaar is 
met de verschillende financiële stelsels in de Europese Unie (met name in de nieuwe 
lidstaten), terwijl de toepassing ervan eenvoudig is.  

3. STUDIE  

In een in opdracht van DG Concurrentie door Deloitte & Touche uitgevoerde studie4 wordt 
voorgesteld een systeem met twee pijlers in te voeren: een zogenaamde "standaard"-methode 
en een "geavanceerde" methode.  

3.1.  Standaardmethode  

Volgens deze methode publiceert de Commissie elk kwartaal een basisrentetarief, berekend 
voor verschillende looptijden – drie maanden, één jaar, vijf jaar en tien jaar – en voor 
verschillende munteenheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van IBOR-percentages5 en 
swap-rentetarieven of, bij ontbreken van deze parameters, van het rendement op 
staatsobligaties. De opslag die wordt toegepast om het referentiepercentage van een lening te 
bepalen wordt berekend op grond van de kredietwaardigheid en de zakelijke zekerheden van 
de leningnemer. Naar gelang van de ratingcategorie van de onderneming (voor grote 
ondernemingen wordt deze "rating" door ratingbureaus gegeven, bij KMO's door banken) 
bedraagt de opslag die van toepassing is in geval van wanbetaling (normale rating en normale 
zekerheden6) 220 basispunten. Deze opslag kan tot 1 650 punten stijgen in geval van lage 
kredietwaardigheid en beperkte zekerheden. 

3.2. Geavanceerde methode  

Volgens deze methode zouden de lidstaten een onafhankelijke "calculation agent" kunnen 
aanwijzen – bijvoorbeeld een centrale bank – die regelmatig een waarheidsgetrouw 
referentierentepercentage publiceert voor een groter aantal looptijden en op frequentere basis 
dan bij de standaardmethode gebruikelijk is. Een goede grond voor deze aanpak is dat een 
dergelijke instelling over de nodige kennis beschikt en zich dichter bij financiële en bancaire 
gegevens bevindt dan de Commissie. In dit geval zouden de Commissie en een externe 
auditeur de berekeningsmethoden valideren. In sommige gevallen zou een 
vrijstellingsclausule kunnen worden overwogen. 

                                                 
3 Dat wil zeggen de grafische voorstelling van de relatie tussen het rendement op instrumenten van 

dezelfde kredietkwaliteit maar met een verschillende looptijd.  
4 Beschikbaar op de website van DG Concurrentie, 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/ 
5 Inter-bank offered rate (interbancaire depositorente).  
6 Gevallen waarbij de ontvanger een bevredigende rating heeft (BB) en een verliespercentage bij 

wanbetaling van tussen 31 en 59%.  



EN    EN 

3.3. Zwakke punten  

Ondanks de economische relevantie van beide methoden brengen zij bepaalde moeilijkheden 
met zich:  

(a) Standaardmethode:  

– zij biedt geen oplossing voor het gebrek aan financiële gegevens in de 
nieuwe lidstaten en voegt nieuwe, slecht toegankelijke parameters toe;  

– de standaardmethode zou grote ondernemingen kunnen bevoordelen ten 
koste van KMO's waarvoor geen rating beschikbaar is of die een minder 
voordelige rating hebben (met name door asymmetrische informatie 
met betrekking tot de leninggever); zij zou aanleiding kunnen geven tot 
onenigheid over de toe te passen methode van berekening van de 
opslag, die gebaseerd is op kredietwaardigheid en het niveau van de 
gestelde zekerheden;  

– het niveau van zekerheidsstelling lijkt bijzonder moeilijk te meten (het 
dient gebaseerd te zijn op de verliezen bij wanbetaling en derhalve op 
de waarschijnlijkheid van een faillissement, parameters die in de 
regelgeving van het Basel II-Akkoord worden gebruikt en waarvoor 
complexe databases moeten worden opgezet;  

– zij houdt geen vereenvoudiging in van de taak van de lidstaten, met 
name wat de berekeningen betreft waarmee de inachtneming van de 
"de minimis"-regel en de groepsvrijstellingsverordeningen wordt 
gecontroleerd.  

(b) Geavanceerde methode:  

– De geavanceerde methode zou problematisch kunnen blijken wanneer 
zij op steunregelingen wordt toegepast; immers, de volatiliteit van de 
marktpercentages zou tot gevolg kunnen hebben dat het verschil tussen 
het oorspronkelijke rentepercentage van een leningsregeling en de op 
dat moment geldende referentierente zo voordelig is voor de 
leningnemer dat bepaalde maatregelen onverenigbaar zouden worden 
met de staatssteunregels;  

– een driemaandelijkse correctie van de percentages zou de behandeling 
van zaken kunnen compliceren omdat de berekende steunbedragen 
aanzienlijk zouden kunnen variëren tussen het begin van de 
beoordelingsfase en de datum van de eindbeschikking van de 
Commissie.  

4. BESLUIT VAN DE COMMISSIE  

Om deze problemen te vermijden zou de Commissie een methode willen kiezen die:  
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– gemakkelijk kan worden toegepast (met name bij de behandeling door de lidstaten van 
maatregelen die onder de "de minimis"-regel of de groepsvrijstellingsverordeningen 
vallen);  

– de lidstaten niet benadeelt ten opzichte van de huidige methode en die de toepassing van de 
referentiepercentages door de tien nieuwe lidstaten vergemakkelijkt;  

– de mogelijkheid biedt de referentiepercentages vaker te actualiseren en die daardoor de 
heersende marktvoorwaarden beter weergeeft; 

– geen onderscheid maakt tussen KMO's en grote ondernemingen.  

Bovendien kan met deze methode worden voorkomen dat de berekeningsmethoden nog 
onzekerder en complexer worden in een veranderend bancair en financieel klimaat als gevolg 
van de inwerkingtreding van het Basel II-Akkoord dat verstrekkende gevolgen zou kunnen 
hebben voor de allocatie van het kapitaal en voor het gedrag van banken.  

De Commissie stelt dan ook de volgende, hieronder beschreven, methode voor:  

• Berekeningsbasis: driemaands IBOR 

Het basispercentage is gebaseerd op de driemaands geldmarkttarieven die in vrijwel 
alle lidstaten beschikbaar zijn, waarbij de Commissie zich het recht voorbehoudt om 
in bepaalde gevallen langere looptijden te hanteren; 

wanneer deze percentages niet beschikbaar zijn zal staatsobligatierente worden 
gebruikt of, in uitzonderlijke gevallen, door de lidstaten meegedeelde gegevens. 

• Marge: [ 220 ] basispunten 

Dit percentage wordt vermeerderd met [ 220 ] basispunten7. Het aldus verkregen 
rentepercentage is van toepassing op leningen die gegarandeerd worden op basis van 
normale zekerheden; zo niet, dan wordt een vermeerdering met ten minste 400 
basispunten8 toegepast.  

• Risicopremie 

In het geval van ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren en waarop 
de bijzondere bepalingen voor reddings- en herstructureringssteun9 van toepassing 
zijn, wordt een verhoging van ten minste 1 000 basispunten toegepast op het 
basispercentage (mits er normale zekerheden zijn gesteld)10.  

                                                 
7 Vastgesteld is dat een marge van 220 basispunten de gangbare marge is voor een lening met de normale 

zakelijke zekerheden en een bevredigende rating. Deze marge staat grotendeels los van de looptijd van 
de lening.  

8 Deze marge van ten minste 400 basispunten wordt tegenwoordig meestal door de Commissie gebruikt. 
De studie noemt, naar gelang van het geval, marges van tussen de 340 en 750 basispunten.  

9 Richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun, met name punt 25, onder a) waarin sprake is 
van "een rente die op zijn minst vergelijkbaar is met de rentepercentages die gelden voor leningen aan 
gezonde ondernemingen en met name de referentiepercentages die door de Commissie zijn vastgesteld".  

10 Marge die in de studie wordt vastgesteld voor ondernemingen met een slechts rating (CCC-C of een 
equivalent daarvan) en normale zekerheden.  
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• Actualisering 

Elke zes maanden moet het referentiepercentage worden geactualiseerd (tegen 
eenmaal per jaar thans). Het basispercentage zal derhalve worden berekend op basis 
van de driemaands IBOR van september, oktober en november van het voorgaande 
jaar. De aldus vastgestelde basisrente is vervolgens vanaf 1 januari van kracht. De 
basisrente wordt geactualiseerd op basis van de driemaands IBOR van maart, april en 
mei van het lopende jaar. Dit nieuwe percentage treedt per 1 juli in werking.  

Bovendien zal, om rekening te houden met aanzienlijke en onverwachte 
schommelingen, een actualisering worden verricht telkens wanneer het gemiddelde 
percentage, berekend over de drie voorgaande maanden, meer dan 10% afwijkt van 
de geldende rentevoet. Deze actualisering wordt van kracht op de eerste dag van de 
tweede maand volgend op de maanden die voor de berekening zijn gebruikt.  

• Vanaf de datum van bekendmaking van deze mededeling in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn de volgende documenten niet langer geldig: 

– Mededeling van de Commissie betreffende een technische aanpassing van de 
referentie- en disconteringspercentages voor Griekenland (PB C 66 van 
1.3.2001, blz. 7); 

– Mededeling van de Commissie betreffende een technische aanpassing van de 
methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden 
vastgesteld (PB C 241 van 26.8.1999, blz. 9); 

– Mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en 
disconteringspercentages worden vastgesteld (PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3);  

– Brief van de Commissie aan de lidstaten van 18 augustus 1997 inzake 
referentie- en disconteringspercentages: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/18081997_en.html) 
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