
Reactie van de Nederlandse autoriteiten op het consultatiedocument van de 
Commissie met betrekking tot de algemene groepsvrijstellingsverordening. 
 
Algemeen 
 

1. De Nederlandse autoriteiten hebben met interesse kennisgenomen van het 
consultatiedocument van de Europese Commissie en maken dankbaar gebruik van 
de mogelijkheid opmerkingen te maken. 

 
2. In het vervolgtraject en met name tijdens de vergaderingen van het raadgevend 

comité overheidssteun zullen de Nederlandse autoriteiten hun opvattingen verder 
toelichten en zonodig aanvullen. 

 
3. Discussie over deze ontwerp verordening dient naar de mening van de Nederlandse 

autoriteiten in het teken te staan van de basisgedachte van het State Aid Action Plan 
van juni 2005, waarbij minder en beter gerichte staatssteun als doelstelling gekozen 
werd.   

 
4. Cruciaal punt moet naar de mening van de Nederlandse autoriteiten derhalve blijven 

de handhaving van een goed werkende interne markt, met zo min mogelijk 
verstoring als gevolg van staatssteun. In de ogen van de Nederlandse autoriteiten 
betekent dit tevens dat de Europese Commissie een belangrijke centrale rol moet 
blijven spelen in de handhaving van de controle op staatssteun.  

 
5. De Nederlandse autoriteiten juichen een vereenvoudiging van de staatssteunregels 

toe door het opstellen van één algemene vrijstellingsverordening, maar constateren 
dat de ontwerpverordening door de huidige structuur en voorwaarden onvoldoende 
vereenvoudiging met zich meebrengt voor de lidstaten.   

 
6. De Nederlandse autoriteiten zouden het toejuichen als er in een bijlage bij de 

verordening een stroomdiagram werd opgenomen om de klantvriendelijkheid van de 
algemene vrijstellingsverordening te vergroten. 

 
Procedure en administratieve lasten 
 

7. De Nederlandse autoriteiten merken voorts op dat regelingen, alvorens in 
aanmerking te komen voor vrijstelling, deze ter informatie aan de Europese 
Commissie moeten worden toegezonden en vervolgens een identificatienummer 
krijgen waarnaar in de toepasselijke regelingen specifiek moet worden verwezen. De 
Nederlandse autoriteiten vragen zich af in hoeverre dit leidt tot administratieve 
moeilijkheden (vertraging) in verband met het late beschikbaar komen van het door 
de Commissie te verstrekken identificatienummer. Is het niet mogelijk om (conform 
het Sani systeem) per ommegaande een identificatienummer te verstrekken, zodat er 
geen wachttijd ontstaat? Of beoogt de Commissie deze periode te benutten om een 
marginale staatssteuntoets te doen ten aanzien van de voorgenomen steunmaatregel?  

 
8. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat het aantonen van het stimulerend 

effect kan leiden tot een behoorlijke verzwaring van de administratieve lasten en 
pleiten ervoor om deze eis te laten vervallen of zo vorm te geven dat daar 



gemakkelijk zonder zware administratieve lasten aan voldaan kan worden. 
Onduidelijk is wat precies aangetoond moet worden.Bij de meeste vrijstellingen zou 
praktisch aangenomen kunnen worden dat het stimulerend effect is vervuld, zoals bij 
het milieusteunkader (waar gekozen wordt voor een duurder alternatief ), maar dit 
geldt bijvoorbeeld ook voor steun voor gehandicapte werknemers of opleidingsteun. 

 
9. In artikel 9 lid 8 is opgenomen dat wanneer een lidstaat niet voldoet aan een verzoek 

tot informatieverstrekking door de Commissie er geen beroep op vrijstelling meer 
mogelijk is. De Nederlandse autoriteiten vinden dit een veel te zware en onwerkbare 
sanctie in het licht van bestuurlijke verhoudingen en de verdeling van 
verantwoordelijkheden ten aanzien van staatssteun in Nederland tussen de diverse 
overheden. 

 
cumulatie 
 

10. De Nederlandse autoriteiten juichen een initiatief van de Commissie toe om een 
toelichting op te nemen over hoe om te gaan met cumulatie tussen  
projectfinanciering en ondernemingsfinanciering. 

 
Definities en toepassingsgebied 
 

11. In de ontwerpverordening is niet altijd even duidelijk op welke sectoren zij van 
toepassing is. Het verdient naar de mening van de Nederlandse autoriteiten 
aanbeveling voor landbouw, visserij en aquacultuur een overzicht op te nemen hoe 
de regels daar precies uitwerken. 

 
12. De ontwerpverordening is niet van toepassing is op steun verleend aan 

ondernemingen die in de primaire productie van de in Bijlage I van het Verdrag 
vermelde landbouwproducten actief zijn: artikel 1, lid 3, onderdeel b: hierop geldt 
een uitzondering voor in dat artikel genoemde vormen van steun. Is met dit artikel 
t.a.v. investeringssteun in landbouwbedrijven materieel exact dezelfde afbakening 
beoogd als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 70/2001 ? In die verordening is 
namelijk bepaald dat de verordening niet van toepassing is op werkzaamheden die 
verband houden met de primaire productie (landbouw) van landbouwproducten.  

 
13. De Nederlandse autoriteiten verwelkomen het feit dat de vervoersector ten dele 

onder de vrijstelling valt (artikel 2, punt 9 en artikel 13, punt i). Niettemin zouden de  
Nederlandse autoriteiten graag enkele zaken verduidelijkt zien. Allereerst de vraag 
wat volgens de Commissie onder het brede begrip 'vervoerssector' valt. Hetzelfde 
geldt voor het begrip 'vrachtvervoer'; gaat het hier alleen om vrachtvervoer over de 
weg (zoals de Engelse versie doet vermoeden) of valt hier ook vervoer van vracht 
met andere modaliteiten dan het wegvervoer onder?  Tenminste moeten de 
verschillende taalversies gelijk zijn. Verder hebben de Nederlandse autoriteiten een 
vraag ten aanzien van de laatste zin van punt 36 van de overwegingen, hoe verhoudt 
de mogelijkheid tot steun voor de aanschaf van nieuwe transportvoertuigen die aan 
goedgekeurde communautaire normen voldoen, zich tot artikel 13 waarin dit soort 
steun enkel is toegestaan aan KMO's? 

 
14. Hierna volgt nog specifiek commentaar ten aanzien van de concept algemene 

groepsvrijstellingsverordening. Hierbij is zoveel mogelijk de volgorde in de 



conceptverordening aangehouden. Voorts is in een bijlage een aantal specifieke;  
opmerkingen opgenomen. 

 
 
 
Opmerkingen algemene groepsvrijstellinverordening per onderdeel.  
 
Regionale steun 

15. De Nederlandse autoriteiten willen nogmaals aandacht vragen voor administratieve 
lasten voor bedrijven en overheden. Indien gelden worden toegekend afkomstig uit 
Europese structuurfondsen (o.a. EOGFL, ESF, EIB) en op basis van een EPD (enig 
programmeringsdocument), zou een eenmalige controle op staatssteun aan het begin 
van het traject (namelijk bij goedkeuring van het EPD) afdoende moeten zijn. De 
Nederlandse autoriteiten worden thans geconfronteerd met late reacties dat gelden 
uit structuurfondsen de staatssteuntoets alsnog (is bij autoriteiten onvoldoende 
bekend) moeten kunnen doorstaan. Ook in reactie op het State Aid Action Plan 
maakten de Nederlandse autoriteiten een opmerking in die richting. 

 
Investeringssteun voor KMO c.q MKB  

16. Het is de Nederlandse autoriteiten opgevallen dat de percentages voor steun aan het 
MKB zijn verhoogd. De Nederlandse autoriteiten vragen zich af wat hiervoor de 
beweegredenen zijn geweest, mede in het licht van het uitgangspunt van het State 
Aid action Plan “minder en beter gerichte staatssteun”. 

 
Milieusteun (zie tevens bijlage 1) 

17. De vrijstelling voor milieu is een grote stap in de richting van een minder complexe 
en efficiëntere toetsing van milieusteun, zonder dat dit ten koste gaat van de 
effectieve controle door de Commissie. Nederland is dan ook positief over de 
voorgestelde milieusectie in de nieuwe algemene groepsvrijstelling. 

 
18. De Nederlandse autoriteiten zijn echter van mening dat de volgorde van 

bekendmaking en vaststelling van de nieuwe kaders een reactie op de 
groepsvrijstelling bemoeilijken. De groepsvrijstelling voor milieu moet eigenlijk 
‘logisch’ volgen uit het herziene Milieusteunkader (MSK). Dit is nu niet te 
beoordelen omdat het nieuwe MSK nog niet is vastgesteld en mogelijk nog aan 
wijziging onderhevig is. 

 
19. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat bij milieu-investeringen (sectie 3) 

het stimulerend effect  vanwege de gehanteerde subsidiabele kostenmethodiek altijd 
aanwezig is en derhalve niet apart aangetoond zou hoeven te worden (zie ook punt 7 
van de Nederlandse reactie). De subsidiabele kosten bij milieu-investeringen zijn 
namelijk gebaseerd op de meerkosten ten opzichte van de (niet-milieuvriendelijke) 
gangbare referentie. Alleen het duurdere niet-gangbare milieuvriendelijk alternatief 
kan dus gesteund worden en juist de keuze voor dit niet-gangbare duurdere 
milieuvriendelijke alternatief bevestigt het stimulerend effect van een subsidie. Het 
stimulerend effect is dan ook altijd aanwezig, omdat anders op basis van de 
subsidiabele kostenmethodiek geen subsidie mag worden verleend.   

 
20. Ten opzichte van het huidige MSK is het steunpercentage 5 procentpunt lager 

gesteld. De Nederlandse autoriteiten zien geen noodzaak voor deze verlaging, omdat 



in de groepsvrijstelling met een eenvoudigere kostendefinitie wordt gewerkt, 
waardoor besparingen maar ook extra kosten gedurende de eerste vijf jaar niet 
mogen worden meegenomen. De definitie van subsidiabele kosten wordt in 
tegenstelling tot de huidige praktijk van toepassing van het MSK door de EC 
hierdoor anders, maar niet in algemene zin hoger (zie ook opmerking over 
energiebesparing). Het resultaat hiervan is verschillend per project. Om daarnaast 
ook het steunpercentage te beperken vinden de Nederlandse autoriteiten niet 
wenselijk. De Nederlandse autoriteiten stellen daarom voor de percentages van het 
nieuwe MSK te gebruiken in de generieke groepsvrijstelling, zoals ook voor andere 
horizontale steun wordt voorgesteld. 

 
21. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat het artikel voor investeringssteun 

voor energiebesparing (art.16) te weinig ruimte geeft om energiebesparing 
daadwerkelijk te stimuleren. De definitie van subsidiabele kosten is nu zo dat alleen 
maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar deels gestimuleerd mogen 
worden. Dit is onvoldoende prikkel en niet effectief. Het bedrijfsleven rekent met 
een terugverdientijd van maximaal 3 jaar. Steun moet zich daarom richten op 
maatregelen met een terugverdientijd vanaf eveneens 3 jaar. Gezien het voorgestelde 
percentage in het concept nieuwe MSK van 50% is het verschil tussen 35% in de 
groepsvrijstelling en 50% voor grote ondernemingen in het nieuwe MSK bovendien 
te groot en zou verhoudingsgewijs in de groepsvrijstelling moeten worden 
aangepast. 

 
22. De Nederlandse autoriteiten missen de mogelijkheid om een bijdrage aan de kosten 

van bodemsanering te geven, met name voor individuele projecten op decentraal 
niveau en stellen een vereenvoudigde bepaling voor: eigenaren kunnen 25% van de 
bodemsaneringskosten vergoed krijgen, waarbij eventuele waardevermeerdering is 
verdisconteerd. 

 
Onderzoek & Ontwikkeling 

23. De Nederlandse autoriteiten kunnen voor een groot gedeelte aanhaken bij wat de 
Europese Commissie beschrijft in de artikelen 24 t/m 28. Steun voor O&O aan MKB 
moet worden vrijgesteld evenals steun voor fundamenteel onderzoek voor grote 
bedrijven.  

 
24. De Nederlandse autoriteiten zijn echter geen voorstander van het vrijstellen van 

steun aan grote bedrijven voor wat betreft industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling. De Nederlandse autoriteiten willen hun zorg uiten over het feit dat het 
op deze manier eenvoudig wordt om individuele bedrijven via een ‘speciaal voor die 
onderneming te schrijven regeling’ te subsidiëren zonder dat de EC daar zicht op 
heeft. Wanneer bijvoorbeeld in een land slechts één (of enkele) bedrijf (bedrijven) 
op een bepaald gebied onderzoek doen dan heeft het schrijven van een regeling op 
dat desbetreffende onderzoeksgebied alleen effect op dat éne (of die enkele) bedrijf 
(bedrijven). De Nederlandse autoriteiten willen daarom het subsidiëren van 
individuele grote bedrijven (ook wanneer dit gebeurt binnen een regeling!) uitsluiten 
van de algemene groepsvrijstelling.  

 
25. Het voorstel van de Nederlandse autoriteiten zou zijn om subsidie aan grote 

bedrijven vrij te stellen van aanmelding enkel en alleen wanneer het gaat om in 
hoofdzaak fundamenteel onderzoek en/of wanneer het gaat om 



onderzoeksamenwerking tussen grote bedrijven en kennisinstellingen en/of MKB. 
Voorts wensen de Nederlandse autoriteiten hieraan de eis te koppelen dat dergelijke 
samenwerkingsverbanden ‘open’ moeten zijn in de zin dat elk bedrijf of 
onderzoeksinstelling die dat wenst toegang moet kunnen krijgen tot dit 
samenwerkingsverband. Alleen in dit geval mag een groot bedrijf subsidie 
ontvangen welke vrij is gesteld van notificatie.  

Steun voor indienstneming en tewerkstelling van kwetsbare en gehandicapte 
werknemers (zie tevens bijlage 2 )  
 

26. De vrijstellingsverordening lijkt van de premisse uit te gaan dat een tegemoetkoming 
aan werkgevers altijd een steunmaatregel is. In de vrijstellingsverordening wordt 
erkend dat bepaalde categorieën gehandicapte of kwetsbare werknemers het nog 
steeds moeilijk hebben om de arbeidsmarkt te betreden (overweging 50). Daarom 
wordt de werkgelegenheidsteun die wordt geboden ten behoeve van de kosten van 
de indienstneming en tewerkstelling van deze werknemers aangemerkt als 
verenigbare steun, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de 
vrijstellingsverordening.  

 
27. De Nederlandse autoriteiten menen dat deze premisse niet in alle gevallen opgaat en 

willen er op wijzen dat bij het bieden van financiële tegemoetkoming aan 
werkgevers voor kwetsbare en gehandicapte  werknemers, zich twee situaties laten 
onderscheiden. In de eerste plaats kan er sprake zijn van compensatie van het nadeel 
van verminderde arbeidsproductiviteit en van andere kosten specifiek voor de 
indienstneming van de gehandicapte werknemer. Er is dan geen sprake van het 
verlenen van een voordeel. In dat geval is er dan ook geen sprake van een 
steunmaatregel of van toepasselijkheid van de vrijstellingsverordening. In de tweede 
plaats kan er sprake zijn van stimulering als zodanig, waarbij geen compensatie van 
verminderde arbeidsproductiviteit plaatsvindt. Er is dan sprake van het verlenen van 
een voordeel. In dat geval is er sprake van een steunmaatregel en van 
toepasselijkheid van de vrijstellingsverordening. De Nederlandse autoriteiten zullen 
daarom uitsluitend in deze situatie de vrijstellingsverordening van toepassing achten. 
De Nederlandse autoriteiten  achten het van belang dat de bovenstaande nuancering 
wordt aangebracht in de overwegingen en/of in de tekst van de verordening. 

 
28. Aan artikel 33 lid 3 van de verordening lijkt de premisse ten grondslag te liggen dat 

aanbieders van sociale werkvoorziening als ondernemingen moeten worden 
aangemerkt en dat  de regelingen die hen compensatie bieden steunregelingen zijn. 
De Nederlandse autoriteiten zouden deze premisse, met name in het licht van de 
Nederlandse WSW (wet sociale werkvoorziening), als volgt willen nuanceren.  

 
29. Indien een overheid krachtens wettelijk voorschrift belast met het bieden van een 

sociale werkvoorziening voor gehandicapten, is er sprake van hetzij belasting met 
een taak van algemeen niet-economisch belang, hetzij van algemeen economisch 
belang. De scheidslijn tussen deze kwalificaties is vloeiend, en hangt af van de 
inhoud van de opgedragen taak, de wijze waarop deze is opgedragen en de 
beleidsvrijheid van het lichaam dat de taak uitvoert. Indien er echter sprake is van 
een door de overheid opgedragen taak ter behartiging van een algemeen 
(economisch) sociaal belang, rijst  de vraag hoe de uitvoering van deze taak zich 
verhoudt tot het EG-mededingingsrecht (inclusief de steunbepalingen). Zijn deze 
bepalingen van toepassing en zo ja, in welke mate? De Nederlandse autoriteiten 



menen dat het antwoord op deze vraag per saldo ontkennend is zowel voor lichamen 
belast met een taak van algemeen niet-economisch belang, als van algemeen 
economisch belang mits met betrekking voor deze laatste voldaan wordt aan de 
criteria van het arrest Altmark.  

 
30. De Nederlandse autoriteiten zouden graag zien dat de Commissie met het oog op de 

duidelijkheid en de rechtszekerheid aandacht besteedt aan deze problematiek en aan- 
geeft wanneer er sprake is van steun en wanneer er geen sprake is van steun in de zin 
van het Verdrag. In bijlage 2, paragraaf II. (Financiering van entiteiten belast met 
uitvoering van de sociale werkvoorziening),  wordt  de visie van de Nederlandse 
autoriteiten uiteengezet met betrekking tot het scala van juridische mogelijkheden 
dat zich voordoet bij de financiering van entiteiten die een sociale werkvoorziening 
bieden. 

 
31. Voorts zouden de Nederlandse autoriteiten graag zien dat de Commissie, met het 

oog op de duidelijkheid en de rechtszekerheid, aandacht besteedt aan:  
• De relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun 

enerzijds en Altmark-arrest/ Beschikking Europese Commissie inzake 
compensatie voor de openbare dienst anderzijds. 

• De relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun 
enerzijds en Beschikking Europese Commissie inzake compensatie voor de 
openbare dienst anderzijds. 

 
32. In bijlage 2, paragraaf III. (Relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening 

werkgelegenheidssteun enerzijds en Altmark-arrest/ Beschikking Europese 
Commissie inzake compensatie voor de openbare dienst anderzijds?) wordt de visie 
van de Nederlandse autoriteiten uiteengezet met betrekking tot de verhouding tussen 
deze instrumenten. 



Bijlage 1: specifieke opmerkingen milieusteun 
 
De definities in artikel 13 (vgl. art. 6 MSK):  

o Uitbreiding van de definitie milieubescherming tot “to reduce risk of such 
damage” aanvullen met “or risk to humans”.  

o Milieusteun voor de vervoersector onder de vrijstellingsverordening brengen is 
een goede uitbreiding, er is echter duidelijkheid gewenst over wat precies 
onder het begrip vervoerssector valt. Hetzelfde geldt voor het begrip 
vrachtvervoer is dit beperkt tot vrachtvervoer over de weg (zoals Engelse 
versie van de ontwerpverordening doet vermoeden) of gaat het om 
vrachtvervoer met alle modaliteiten? (zie artikel 2 punt 9 en artikel 13.punt i).  

o Beperking van de definitie ‘environmental tax’ tot een “clear negative effect” , 
terwijl in het huidige MSK nog een nuancering wordt gegeven in situaties 
waarin geen “clear negative effect” aanwezig is. De Nederlandse autoriteiten 
gaan ervan uit dat deze nuance in het nieuwe MSK blijft gehandhaafd, maar 
verzoeken ook te bekijken of de nuance ook in deze verordening opgenomen 
kan worden. 

• Investeringssteun art.14 (vgl. art. 29,35 en 37 MSK) 
o “to reduce the pollution” (lid 2) past niet bij de definitie van 

‘milieubescherming’  art. 13 onder a). Art. 14 moet gericht zijn op 
investeringen tbv. environmental protection, uigezonderd de specifieke 
categorieen die in art. 16-18 worden behandeld. 

• Investeringssteun hoog rendement WKK art.17 (vgl. art. 31 MSK): 
o De referentie voor hoog-redement WKK is niet duidelijk. NL gaat ervan uit dat 

gescheiden opwekking de referentie is.  
• Belastingmaatregelen art.19 (vgl. art. 47-53 MSK):  

o NL is tevreden met de relatie die wordt gelegd met richtlijn 2003/96 
(energiebelasting). Daarmee is de vrijstelling echter beperkt. Het huidige MSK 
geeft ook ruimte voor andere belastingmaatregelen dan energie. Deze zouden 
ook onder de vrijstellingsverordening moeten vallen. 

• Afbakening Deel 3 met Verordening (EG) nr. 1857/2006 
(landbouwvrijstellingsverordening)Uit artikel 1 volgt dat de verordening van 
toepassing is op steun verleend aan ondernemingen die in de primaire productie van de 
in Bijlage I van het Verdrag vermelde landbouwproducten actief zijn voor zover het 
milieusteun betreft. Dit betekent dat Deel 3 (milieusteun) van toepassing is op de 
primaire landbouwsector. De vraag is hoe deze toepassing van de verordening zich 
verhoudt tot artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2206; ingevolge die verordening 
is steun voor investeringen in landbouwbedrijven die aanleiding geven tot extra kosten 
in verband met de bescherming van het milieu vrijgesteld. 

 
  
 
 
`



Bijlage 2: opmerkingen werkgelegenheidssteun/opleidingsteun 
 
 
I . Artikel 2 - Definities  
    
Punt  (16)  
• Bij de formulering van de “kwetsbare werknemer” aansluiting zoeken bij de begrippen die 

de respectievelijke nationale lidstaten kennen, in plaats van het gebruiken van een 
gemeenschapsrechtelijk begrip zoals in de verordening. Aldus wordt beter aangesloten bij 
nationale werkgelegenheidsprogramma’s voor zwakke groepen werknemers.  

• Subsidiaire opmerking voor het geval dat – in weerwil van het voorstel onder het 
voorgaande punt - de “kwetsbare werknemer”gemeenschapsrechtelijk gedefinieerd blijft.  
De gestelde termijnen van 6 maanden, heeft ten gevolge dat het verstrekken van 
loonkostensubsidies voor zogenaamde “opstapbanen” voor bijvoorbeeld jongeren, als een 
steunmaatregel zou moeten worden aangemeld. Dit ontmoedigt het nemen van dergelijke 
stimuleringsmaatregelen. Kortere termijnen zijn derhalve wenselijk.  

• Onderdeel (d): 
Voorkeur voor "personen ouder dan 45 jaar".  
Vanaf 45 jaar nemen de investeringen in opleidingen flink af. Investeringen in opleidingen 
van 45-plussers zijn juist nodig om oudere werknemers inzetbaar te houden. 

 
Artikel 6  lid 1 onderdeel f - Drempels voor individuele aanmelding 
In het licht van de Lissabonstrategie en leven lang leren, is het wenselijk dat dit 
drempelbedrag veel hoger ligt, bijvoorbeeld op 10 miljoen euro. 
 
Artikel 20 – KMO-steun ten behoeve van consultancy 
Krachtens art. 20 is het plafond van KMO-steun ten behoeve van consultancy 50%. 
In de communautaire kaderregeling voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, is het plafond 
voor steun bij consultatie t.b.v.  innovatieadvies voor 75%. 
Is het mogelijk om bij bepaalde consultancy adviezen een hogere steunwaarde toe te staan 
(bijv. 75%), bijvoorbeeld bij innovatie, milieu, etc.?  
 
Artikel 29 lid 2 - Opleidingssteun - Definities 
NL stelt voor aan de voorbeelden toe te voegen: 
(c) wanneer deze door een brancheorganisatie is erkend  
Dit zou voor Nederland heel handig zijn, omdat hier in NL gebruik van wordt gemaakt (o.a. 
bij het ESF).  
 
Artikelen 31, 32, 33 – Steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 
• In overweging 30 is omschreven dat uitsluitend steunregelingen voor kwetsbare of 

gehandicapte werknemers krachtens deze verordening zijn vrijgesteld. De tekst van 
artikelen31, 32, 33 bevat echter de term “steun”, hetgeen alle steunmaatregelen omvat. Er 
is derhalve sprake van een inconsistentie tussen overweging 30 en genoemde artikelen. 

  
Artikel 31 lid 2 – kwetsbare werknemers 
• Het percentage van 50% als subsidieplafond voor de indienstneming, blijkt - met het oog 

op een effectieve toepassing - in de praktijk soms te laag te zijn.  
• Beantwoording van de vraag is gewenst of een subsidie voor de tewerkstelling over een 

periode van langer dan één jaar mag worden verspreid, ervan uitgaande dat het wordt 
berekend over één jaar salaris. 



 
Artikelen 31 lid 5 en 32 lid 5 - kwetsbare en gehandicapte werknemers 
De voorwaarde van het 12-maands criterium van ononderbroken tewerkstelling voor de 
toepasselijkheid van artikel 31, wordt als te beperkend ervaren. Het verdient aanbeveling deze 
voorwaarde te doen vervallen. De bedoeling van de toevoeging in art. 31 lid 5: dat bij wege 
van afwijking lidstaten de minimumperiode kunnen beperken, is onduidelijk.  Kan dit worden 
verduidelijkt? Wat is het belang van de 12-maands-eis van tewerkstelling indien kan worden 
afgeweken? 
 
De vraag rijst overigens of de Commissie door dergelijke beperkende voorwaarden te stellen 
niet te zeer treedt op het terrein van werkgelegenheidsbeleid, een terrein dat  ter discretie van 
de lidstaten is? Het belang van indienstneming van kwetsbare werknemers kan namelijk 
evenzeer gediend worden door kortdurende tewerkstelling; niet gesteld kan worden dat 
aanmelding van juist kortdurende tewerkstelling noodzakelijk is om de risico’s van 
onaanvaardbare steun tegen te gaan.    
 
Artikel 33 - gehandicapte werknemers 
• NL verwijst hier naar zijn prealabele opmerking dat bij compensatie van het nadeel van 

verminderde arbeidsproductiviteit en van andere gemaakte kosten specifiek voor de 
indienstneming van de gehandicapte werknemer, geen sprake is van het verlenen van een 
voordeel. Artikel 33 behelst de compensatie van additionele kosten voor de 
indienstneming van gehandicapte werknemers en betreft dus in feite een situatie waarin er 
geen sprake is van steun, omdat het compensatie van gemaakte additionele kosten en geen 
overcompensatie betreft. Er is dus geen sprake van een steunmaatregel en evenmin van de 
toepasselijkheid van de vrijstellingsverordening. NL acht derhalve opname van dit artikel 
in de vrijstellingsverordening niet op zijn plaats. 

• Verordening nr. 2204/2002, artikel 6 lid 2  (vrijstellingsverordening inzake 
werkgelegenheidssteun) bevat de mogelijkheid van 100% compensatie van de lagere 
productiviteit. Artikel 33 omvat – anders dan verordening nr. 2204/2002 – slechts een 
compensatiemogelijkheid  tot  60 % van de loonkosten. Dit is een aanzienlijk beperking. 
NL stelt voor om het percentage van 60% compensatie te verhogen tot 100%. 

 
Indien de mogelijkheid van 100% compensatie van een verminderde arbeidsproductiviteit 
ook onder artikel 33 wordt gebracht, vraagt NL aandacht voor het volgende. 
Hierbij acht NL het niet wenselijk uit te gaan van compensatie van de lagere 
arbeidsproductiviteit per individuele werknemer. Het is in de praktijk administratief 
gecompliceerd om per individuele werknemer exact de verminderde productiviteit te 
berekenen. De nieuwe verordening zou voldoende ruimte dienen te laten voor de 
systematiek, waarbij op grond van een voor iedereen gelijke indicatie een 
standaardsubsidiebedrag wordt verstrekt behorende bij de handicapcategorie waartoe men 
op grond van de indicatie behoort.  
Dit is met name van belang voor het geval de Wet sociale werkvoorziening onder de 
vrijstellinsgverordening zou komen te vallen. Het uitgangspunt ten aanzien van de 
toetreding tot de Wsw is dat alleen arbeidsgehandicapten met een Wsw-indicatie voor de 
Wsw in aanmerking komen. Een Wsw-indicatie duidt op een aanzienlijke arbeidshandicap 
en dientengevolge een hoge mate van verminderde arbeidsproductiviteit en de noodzaak 
van specifieke aanpassingen en voorzieningen om betrokkene in staat te stellen aangepaste 
arbeid te verrichten. Voor de tewerkstelling van personen met een Wsw-indicatie is een 
vast subsidiebedrag per voltijdsarbeidsplaats beschikbaar, waarbij twee 



subsidiecategorieën worden gehanteerd: in de regel is voor personen met een Wsw-
indicatie een standaardsubsidiebedrag beschikbaar, en voor personen die worden 
geïndiceerd in de handicapcategorie ‘ernstig’ is 1,25 x dit bedrag beschikbaar. 
 

• De ruimte die artikel 33 biedt voor de vergoeding van noodzakelijke additionele kosten 
naast de loonkosten voor de tewerkstelling van gehandicapte werknemers, zou ook 
moeten gelden voor de “kwetsbare werknemers” (i.e. overige doelgroepen van het 
reïntegratiebeleid van de lidstaten). Te denken valt aan bijvoorbeeld opleidingskosten, 
apparaatskosten. 

 
II. Financiering van entiteiten belast met uitvoering van de sociale werkvoorziening 
 
Met betrekking tot de financiering van entiteiten die een sociale werkvoorziening bieden, 
doen zich naar de mening van de Nederlandse autoriteiten de volgende juridische 
mogelijkheden voor. 
1. Lichaam belast met een taak van algemeen niet-economisch belang 
In de Nederlandse situatie zijn de activiteiten in het kader van de sociale werkvoorziening 
geheel onderworpen aan de uitvoering van een doelstelling van algemeen belang. NL is van 
mening dat dergelijke entiteiten (de zogenaamde sw-bedrijven) die  als wettelijke taak hebben 
een sociale werkvoorziening te bieden, bij de uitvoering van hun wettelijke taak niet als 
onderneming moeten worden aangemerkt.  
Conclusie: De financiering van de wettelijk taak van deze entiteiten (sw-bedrijven) zou naar 
de mening van NL derhalve ook niet moeten worden aangemerkt als een steunmaatregel. 
Artikel 87 EG en de (nieuwe of huidige) vrijstellingsverordening acht NL derhalve niet van 
toepassing.  
2. Lichaam belast met een taak van algemeen economisch belang 
Indien de inrichting van het stelsel in een lidstaat er toe leidt dat het bieden van een sociale 
werkvoorziening door een entiteit kan worden gekwalificeerd als een dienst van algemeen 
economisch belang, ziet NL de volgende mogelijkheden  met betrekking tot toepasselijkheid 
van de steunbepalingen. 
 
a. Voldaan aan Altmark-criteria: geen steunmaatregel.  
Indien aan een dergelijke entiteit compensatie wordt geboden waarbij wordt voldaan aan de 
Altmark-criteria 1, is er geen sprake van steun.  
Conclusie: Indien er sprake is van een entiteit die kan worden aangemerkt als een 
onderneming belast met een dienst van algemeen economisch belang, en voldaan wordt aan 
de Altmark-criteria, zou de financiering van deze entiteiten niet moeten worden aangemerkt 
als een steunmaatregel. Artikel 87 EG en de (nieuwe of huidige) vrijstellingsverordening, de 
Beschikking van de Europese Commissie inzake compensatie voor de openbare dienst en de 
Communautaire kaderregeling inzake compensatie voor de openbare dienst acht NL derhalve 
niet van toepassing.  
 
b. Niet voldaan aan Altmark-criteria: wel steunmaatregel 
Indien aan een dergelijke entiteit compensatie wordt geboden waarbij niet wordt voldaan aan 
de Altmark-criteria, is er sprake van een steunmaatregel. In dat geval bestaan juridisch de 
volgende mogelijkheden.  
 
• Hetzij toepassing van de (nieuwe of huidige) vrijstellingsverordening,  

                                                 
1 Arrest van het Hof van 24 juli 2003, zaak C-280/00 



• Hetzij toepassing van de Beschikking van de Europese Commissie inzake compensatie 
voor de openbare dienst2,  

• Hetzij aanmelding op grond van de Communautaire kaderregeling inzake compensatie 
voor de openbare dienst3. 

 
Voor welk instrument wordt gekozen, is naar de mening van de Nederlandse autoriteiten ter 
vrije discretie van de lidstaat. 
 
III. Relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun 
enerzijds en Altmark-arrest/ Beschikking Europese Commissie inzake compensatie voor 
de openbare dienst anderzijds? 
 
Met betrekking tot de verhouding tussen de vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun 
enerzijds en Altmark-arrest/ Beschikking Europese Commissie inzake compensatie voor de 
openbare dienst anderzijds, zouden de Nederlandse autoriteiten graag het volgende onder de 
aandacht van de Commissie willen brengen. 
  
a. Relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun enerzijds en 
Altmark-arrest 
De vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun is tot stand gekomen op 12 december 
2002. De uitspraak van het Hof in de zaak Altmark is van 24 juli 2003. NL vraagt zich af wat 
het nut is van de toepasselijkheid van de huidige vrijstellingsverordening en, a fortiori van een 
nieuwe vrijstellingsverordening, op de financiering van entiteiten (sw-bedrijven) die als een 
dienst van algemeen economisch belang moeten worden aangemerkt, indien deze financiering 
reeds op grond van de Altmarkcriteria niet als steun moet worden aangemerkt. De criteria van 
de huidige en ontwerp-vrijstellingsverordening voor sw-bedrijven (artikel 6, respectievelijk 
artikel 33) zijn vrijwel identiek aan de Altmarkcriteria, zij het dat de voorwaarden van de 
huidige vrijstellingsverordening en ontwerp-vrijstellingsverordening beperkender lijken dan 
de Altmarkcriteria; zo moet de toegestane subsidie per individu worden berekend, zijn de 
subsidiabele kosten limitatief vermeld en is winstopslag niet toegestaan. De Nederlandse 
autoriteiten betwijfelen de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen in het licht van de 
Altmark-uitspraak en vragen zich bovendien af of ten gevolge van het arrest Altmark de 
noodzaak van een vrijstellingsbepaling voor entiteiten (sw-bedrijven) die een sociale 
werkvoorziening bieden die als een dienst van algemeen economisch belang kan worden 
aangemerkt, niet komt te vervallen? 
 
Conclusie. De Nederlandse autoriteiten menen dat - in het licht van het arrest Altmark - de 
werkingssfeer van de (nieuwe of huidige) vrijstellingsverordening zich niet  uitstrekt tot 
entiteiten (sw-bedrijven) die als een dienst van algemeen economisch belang moeten worden 
aangemerkt; daartoe ontbreken zowel een rechtsgrondslag als een noodzaak. 
  
b. Relatie (huidige en nieuwe) vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun enerzijds en 
Beschikking Europese Commissie inzake compensatie voor de openbare dienst anderzijds? 

                                                 
2 PB L312 van 29.11.2005, pag. 67. Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de 
toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 
openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen wordt toegekend. 
3 PB C 297 van 29.11.2005, pag. 4. Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst. 



De Nederlandse autoriteiten vragen zich af wat de relatie is tussen de (huidige of nieuwe) 
vrijstellingsverordening enerzijds en de Beschikking van de Europese Commissie inzake 
compensatie voor de openbare dienst  anderzijds. Indien een entiteit (sw-bedrijf) moet worden 
aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang, kan – indien niet wordt voldaan 
aan de Altmark-criteria - een beroep worden gedaan op vrijstelling krachtens de onderhavige 
Beschikking. In deze Beschikking zijn de voorwaarden aanmerkelijk ruimer dan in de huidige 
en ontwerp-vrijstellingsverordening werkgelegenheidssteun. Wat is het nut van toepassing 
van de (huidige of nieuwe) vrijstellingsverordening voor entiteiten (sw-bedrijven) die een 
sociale werkvoorziening bieden die als een dienst van algemeen economisch belang kan 
worden aangemerkt, in het licht van de toepasselijkheid van de beschikking op deze entiteiten 
(sw-bedrijven)? 
 
Conclusie. De Nederlandse autoriteiten menen dat   de opportuniteit ontbreekt van 
toepasselijkheid van de (nieuwe of huidige) vrijstellingsverordening op entiteiten (sw-
bedrijven) die als een dienst van algemeen economisch belang moeten worden aangemerkt en 
die onder de  toepasselijkheid van de Beschikking van de Europese Commissie inzake 
compensatie voor de openbare dienst vallen. 
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