
 
 
 
 
 

BELGISCHE REFLEXITIES 
ONTWERP ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING 

 
 
 
De Belgische overheden, federale en gewestelijke, danken de Europese Commissie voor het uitwerken 
van deze algemene groepsvrijstelling. Met het oog op de vergadering van het Adviescomité inzake 
Staatssteun van 3 en 4 juli 2007 wensen wij de Commissie alvast onderstaande opmerkingen en vragen 
om verduidelijking over te maken. 
 
 

 
Hoofdstuk I - Gemeenschappelijke bepalingen 
 

 Artikel 1 – toepassingsgebied:  
 Investeringssteun gelijkschakelen met werkgelegenheidssteun is niet correct. 

Beide vormen van steun zouden op zijn minst als een afzonderlijk punt moeten 
worden behandeld. Als werkgelegenheidssteun wordt gelijkgeschakeld met 
investeringssteun en deze gelimiteerd wordt zoals voorzien, dan houdt dit een 
gevaar in voor de toekomst van de volledige non-profit sector. De kwetsbare 
werknemers zijn voornamelijk tewerkgesteld in de sociale sector. Om er enerzijds 
voor te zorgen dat deze werknemers voldoende werk zouden vinden en om 
anderzijds te beantwoorden aan de Lissabon Strategie zijn er door de Lidstaten 
ernstige steunmaatregelen getroffen op het vlak van de werkgelegenheid in deze 
sector die gespreid zijn over een periode die meer dan 5 jaar kan bedragen. Op 
het niveau van het Europees Parlement wordt momenteel ook gewerkt aan een 
resolutie ter ondersteuning van de sociale sector, waaruit kan worden afgeleid dat 
de Europese Commissie en het Europees Parlement niet op dezelfde lijn zitten. 

 In de vorige Verordening kon er wel steun verleend worden aan de ijzer- en 
staalindustrie, terwijl deze nu in artikel 1 lid 3. (e) uitgesloten wordt. Dit is 
begrijpelijk indien het gaat om steun aan zeer grote bedrijven. Steun aan kleine 
bedrijven (basis NACE-code) die in principe niet concurrentie verstorend zijn zou 
echter wel mogelijk moeten zijn. Waarom wordt deze sector uitgesloten of kan 
deze uitsluiting niet  beperkt worden tot een aantal specifieke NACE-codes die op 
een lager niveau zitten dan de overkoepelende code van ijzer- en staalindustrie.  

 Door artikel 1 lid 5 (zie ook overweging 24 voor nadere informatie) kan er geen 
enkele ad-hoc steun meer gegeven worden aan grote ondernemingen zonder 
aanmelding. Dit is een verregaande verstrenging van het huidige van toepassing 
zijnde regime. 

 Artikel 2 – Definities: 
 (2) steunregeling: wat verstaat de Commissie  onder “abstracte wijze”. Een 

verduidelijking is vereist betreffende “voor onbepaalde tijd en/of voor een 
onbepaald bedrag “. 

 (16) kwetsbare werknemer: de definitie is veel beperkter dan voorheen. 
    →    (17) Disabled worker 

            On page 19 two definitions of disabled worker are given which seem to be 
equivalent because they are connected by ‘or’.  

             The first one (a) “recognized as disabled under national law” suggests that any 
type of recognition of disability is acceptable, whether it is in the field of ‘Work’ or 
not. 

            The second (b) is very precisely aimed at disability in relation to a particular job 
position.  

            Why is the second definition given if the first one allows for any type of official 
definition, in the field of care, benefits, anti-discrimination law, etc. This seems to 
undermine the need for a second definition. 

            One could understand the sense of having the two definitions when they were to be 
used in a different context, but they seem to be completely equivalent as no further 
reference is made in the regulation to the two types. If the aim is to give preference 
to disability definitions which refer to the world of Work then it should be said so, at 
least in the introduction. If this is the case then the choice of a definition which 
refers to the level of disability as compared to a particular job position, may cause 
problems. When a person holds a job for some time then it is possible to determine 
with a certain level of precision which is the loss of productivity or the need for 
support in that particular job position and adjust the level of e.g. a wage subsidy 
accordingly. However in the case of aid for recruitment it is important to be able to 
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tell the future employer how much aid will be given before the person is actually 
hired. When there is no job position yet it is not possible to measure the impact of 
a disability in relation  to a job that is not there yet  . Therefore one will have to rely 
on a more general estimate of the impact of  the disability on the working 
capacities if the person. And even when the person is at work there is some period 
of adjustment which may involve changing job requirements etc.  Only later on (3 
months,  6 months, a year) a more precise measurement is possible.  

             If the second definition is maintained it might be usefull to add that the disability 
should “preferably” be measured in relation to a particluar job position.       

→ (18) Sheltered employment 
It is not clear in this definition if the 25% of workers who are not disabled to a 
degree of 50% have to be disabled to lesser degree or may be not disabled at all. 
To put it otherwise, is the 75% calculated on all the disabled workers in the 
establishment or on all the workers (sheltered workshops regularly also employ 
non-disabled workers, - apart from supporting staff - for whom they receive no 
subsidy).  

             But even if the sentence should read  : “sheltered employment means employment 
in an establishment where at least 75% of the disabled workers are disabled to a 
degree of at least 50%”,  there remains a problem because we still don’t know if 
the disabled workers are a majority in the establishment. Is a company with 1000 
workers of which 100 are disabled (75 to a degree of 50%)  a sheltered 
establishment ? If not,then to the definition must be added that (at least) more than 
half of the workers have to be disabled.    

            Another problem concerns ‘disabled to a degree of at least 50%’. Most probably 
this refers to the definition of disabled worker as compared to a particular job 
position. However such measurements may not always be expressed in terms of 
percentages, but e.g. in two or more classes of workers. If the message is that 
75% of the workers should have a substantially reduced working capacity, then it is 
perhaps better to leave it to the member state to prove how this is the case and 
give the 50% as just an example of how this may be measured.  

→ (19) alternative phrasing : 
             “supported employment’ means employment of disabled persons in an 

establishment which offers personal assistance or support at work, but is not a 
‘sheltered employment’ environment.  

 Artikel 3 – Voorwaarden voor vrijstelling: 
 In artikel 3 wordt verwezen naar artikel 9 lid 1, kan de Europese Commissie  een 

verduidelijking geven over het identificatienummer, de termijn van 5 werkdagen, 
de relatie tussen beide artikelen en hoe het systeem in de praktijk gaat werken.  

 Artikel 4 – Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten: 
 Geen opmerkingen.  

 Artikel 5 – Transparantie van de steun: 
 

→ “Steun in de vorm van kapitaalinjecties” wordt hier als “niet-transparante steun”                      
gekarakteriseerd.  

 PPS-constructies die VVM De Lijn via Lijninvest wil opzetten zou dit mogelijk voor 
problemen kunnen zorgen.  

De 26% (minderheids) kapitaalsparticipatie van de overheid zou dan immers als 
“niet-transparante” steun en dus als aanmeldingsplichtig kunnen gecatalogeerd 
worden.  

    Het lijkt ons niet echt praktisch dat we te maken zouden krijgen met een 
aanmeldingsprocedure staatssteun telkens er een nieuwe “Special Purpose 
Vehicle” wordt gekapitaliseerd met x % overheidsaandelen.  
Om te vermijden dat we met een  PPS-constructies in het vaarwater van de 
staatssteunreglementering zouden verzeilen, zouden wij aanbevelen om artikel 5, 
paragraaf 2, lid (a) te amenderen als volgt  (toevoeging in vetjes)  
Paragraaf 2- “De volgende soorten steun gelden niet als transparant”  

a) steun in de vorm van kapitaalinjecties, voor zover die al niet het 
onderwerp   uitmaakt van specifieke regelgeving rond institutionele privaat-
publieke samenwerkingsverbanden  (wetgevend initiatief aangekondigd door de 
COM in haar werkprogramma 2007  
 Het is niet eenvoudig om een aantal steunmaatregelen vrij te stellen van 
aanmelding indien er ex-ante een subsidie-equivalent moet worden berekend. 
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 Wat is het nut om een vrijstelling van aanmelding voor een garantie te voorzien 
terwijl de methodiek voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent moet 
aangemeld worden bij de Europese Commissie? Het is vrij absurd om in het kader 
van een Verordening regionale steun een methodologie te moeten aanmelden die 
absoluut niets met regionale steun te zien heeft.  

 Artikel 6 – Drempels voor individuele aanmelding: 
 Kan de Europese Commissie verduidelijken waarom zij de bestaande drempels 
heeft gewijzigd en waarop zij zich baseert om de nieuwe drempels vast te leggen 
(5 miljoen Euro per onderneming per investeringsproject voor milieu-
investeringssteun lijkt aan de lage kant, ook wat betreft de drempel van 20 miljoen 
Euro voor een project met overwegend fundamenteel onderzoek) . 

 Artikel 7 – Cumulering: 
 In punt 5 is er een probleem wat betreft deze vrijstellingsverordening en het 
verband met Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 
2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op 
nationale regionale investeringssteun.  

 Artikel 8 – Stimulerend effect: 
 Wanneer dit artikel strikt wordt geïnterpreteerd is deze vrijstellingsverordening niet 
bruikbaar voor grote ondernemingen. Dit artikel is een generiek artikel en is 
daardoor van toepassing op alle vormen van steun. Voor de regionale steun en de 
investeringssteun aan grote bedrijven stelt dit geen probleem, maar voor de andere 
vormen van steun, zoals werkgelegenheidssteun opleidingssteun, kan dit wel een 
probleem vormen. Deze laatste vormen van steun zijn horizontale initiatieven waar 
de Europese Commissie positief tegenover staat, terwijl dit in de praktijk dus heel 
anders zal zijn. Wat zijn  de concrete verwachtingen van de Europese Commissie 
ten aanzien van de Lidstaten inzake de in a), b) en c) opgesomde criteria. 

 Het indienen door de begunstigde van een steunaanvraag bij de Lidstaat, vooraleer 
de werkzaamheden aan het project of de activiteit van start gaan, zorgt voor 
problemen, in het bijzonder wanneer het kleine projecten betreft. Een 
verduidelijking is ook vereist wat betreft de definitie van “het begin van de 
werkzaamheden”. 

 Ten opzichte van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 
oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag 
op nationale regionale investeringssteun zijn er een heel aantal overwegingen en 
artikelen weggevallen die veel verduidelijkten. Waarom zijn deze overwegingen en 
artikelen weggevallen?  

 Is artikel 8 lid 3 ter vervanging van de bevestigingsbrief inzake regionale steun 
zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 1628/2006?  Welke van beide werkwijzen 
moet worden toegepast. Als de bevestigingsbrief is weggevallen  kan de 
Commissie dan nader toelichten waarom dit gebeurde. 

 De verificatie ex ante bij de toepassing van het veel strengere artikel 8 lid 3 zal voor 
grote problemen zorgen en is in feite niet toepasbaar. 

 Artikel 8 lid 5 is zeer verregaand door de vrijstelling van de volledige 
steunmaatregel te annuleren indien de voorwaarden van de leden 1 tot 4 van 
artikel 8 niet zijn vervuld.  

 Artikel 9 – Transparantie en monitoring: 
 De termijn van tien werkdagen zoals voorzien in lid 1 is te restrictief. 
 Is de in artikel 9 punt 5 vermelde verslaggeving deze die in het kader van het 
jaarverslag wordt gezien, of dat dit een bijkomende verslaggeving is. 

 De sanctie zoals voorzien in artikel 9 lid 8 laatste zin is bijzonder streng voor de 
Lidstaten (alle toekomstige steun waarop deze verordening van toepassing is moet 
bij de Commissie aangemeld worden). 

 Artikel 10 – Specifieke voorwaarden voor investeringssteun: 
 Waarom is er in lid 2 (d) een uitzondering voorzien die enkel voor immateriële 
activa zou gelden.  

 
Hoofdstuk II – Specifieke bepalingen voor de verschillende categorieën van steun 
 
Deel 1 – Regionale steun 

 Artikel 11 – regionale steun en werkgelegenheidssteun:  
 Er is geen regionale bonus meer voorzien in het gedeelte KMO en in het gedeelte 

leefmilieu. Deze bonus wordt nu voorzien in het gedeelte regionale steun. Dit zou 
misschien enige incoherentie kunnen veroorzaken en zou eventueel voor 
problemen op het gebied van niet overeenstemming kunnen zorgen bij de 
praktische toepassing ervan.  
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Deel 2 – Investeringssteun voor KMO’s 
 Artikel 12 – steun aan KMO’s ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid:  

 Geen opmerkingen. 
 

Deel 3 – Steun voor milieubescherming 
Het is positief dat steun voor milieubescherming opgenomen is in deze vrijstellingsverordening, 
maar er is te weinig tijd tussen de bespreking van de communautaire kaderregeling te behoeve 
van het milieu (2 juli 2007) en de bespreking van deze groepsvrijstellingsverordening op 3 en 4 juli 
2007. 

 Artikel 13 – Definities:  
 (d) naast de directe verbranding van biomassa zou ook de indirecte verbranding 

moeten opgenomen worden, ten einde elke discriminatie te vermijden. 
 Artikel 16 – Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen:  

 Lid 3 – Kan de Europese Commissie  het geheel van Lid 3 verduidelijken (o.a. wat 
de communautaire normen zijn en wat hun definitie is). 

 Artikel 17 – Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling: 

 Lid 3 – het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met de “extra” investeringskosten. 
Zijn dit de extra kosten ten opzichte van een klassieke centrale of ten opzichte van 
een andere parameter? Kan de Europese Commissie dit verduidelijken? 

 Artikel 18 – Milieu-investeringssteun ten behoeve van de exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen: 

 Geen opmerkingen. 
 Artikel 19 – Milieusteun in de vorm van belastingverminderingen: 

 
→ Het is  niet geheel duidelijk is wat er met “nieuwe” milieubelastingregelingen, zoals 

vermeld in cijfer 1 van artikel 19 van het ontwerp wordt bedoeld. 

Mag worden aangenomen dat de “lopende” regelingen waarvoor machtiging werd 
verleend onverlet worden gelaten of wordt er hier op gedoeld dat die desgevallend 
moeten worden “aangepast” zodra de voorliggende nieuwe regeling van kracht 
wordt? 

Deel 4 – KMO-steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen 
 Artikel 20 – KMO-steun ten behoeve van consultancy: 

 Geen opmerkingen. 
 Artikel 21 – Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen: 

 Geen opmerkingen. 
 

Deel 5 – Steun in de vorm van risicokapitaal 
 Artikel 22 – Definities. 

 Geen opmerkingen. 
 Artikel 23 – Steun in de vorm van risicokapitaal. 

 Lid 6 – De kaderrichtlijn ter zake geeft een andere interpretatie dan deze 
vrijstellingsverordening. Kan de Europese Commissie dit verduidelijken? 

 
Deel 6 – Steun voor onderzoek en ontwikkeling 

 Artikel 24 – Definities. 
 Geen opmerkingen. 

 Artikel 25 – Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 
 Geen opmerkingen. 

 Artikel 26 – Steun voor technische haalbaarheidsstudies. 
 Geen opmerkingen. 

 Artikel 27 – Steun voor KMO’s ten behoeve van de kosten voor intdustriële-
eigendomsrechten. 

 Geen opmerkingen. 
 Artikel 28 – Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector. 

 Geen opmerkingen. 
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Deel 7 – Opleidingssteun 

 Artikel 29 – Definities. 
 De vraag stelt zich  of er nog opleidingssteun aan grote ondernemingen kan 

worden verstrekt. 
 Indien er opleidingssteun wordt gegeven waarvan achteraf is gebleken dat hij niet 

verenigbaar was met de staatssteunregels of met het verdrag, in hoeverre kan die 
steun worden teruggevorderd van de onderneming, rekening houdende met het 
feit dat er materieel niets meer overblijft in de onderneming? 

 Artikel 30 – Opleidingssteun. 
 Geen opmerkingen. 

 
Deel 8 – Steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 

 Artikel 31 en 32 – Steun voor de indienstneming van kwetsbare werknemers en 
werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte 
wernemers. 

 Het basisprobleem betreft hier dat er in principe een differentiatie zou moeten 
voorzien worden in de diverse soorten en groepen van kwetsbare werknemers 
(wanneer verschillende soorten van handicaps worden gecombineerd). 

 Article 31 (3) 
     The expression ‘not exceed’ is missing in the text.    

     The amount of aid may not be more than 50% of the eligible costs of 12 months    
employment. A ‘normal’ scheme would be to provide this level of aid during the first 
year of employment. But would it also be acceptable to spread the same amount of 
aid over two years (e.g. 35% of eligible costs during the first year and 15% during 
the second year). 

→      The requirement of a 12 months period of continuous employment is clearly 
a disincentive. Many employers who have no experience at all with the 
employment of disabled people will be very reluctant to put such an engagement 
on paper. Of course there has to be some minimum period of employment if only 
to limit administrative costs and costs for assessment, but a 3 months period might 
be enough.  

Besides, the requirement of ‘continuous’ employment poses problems with 
temporary employment agencies. They offer very short time contracts (one week, 
etc. ) which are renewed all the time. One could in such cases also require that 
over a certain period (e.g. one year) the person has worked for a total of e.g. 3 
months time before any aid is given, but it should not have been in continuous 
employment.    

     Other questions 
           1 ) Aid for supported employment is now only mentioned in the case of disabled 

workers. However this type of aid may also be important for some (very) 
disadvantaged workers. If the personal assistance or support at work were to be 
offered as a service to the employer by a state agency (e.g. employment agencies) 
or a not-for profit organization (subsidized by the state) would it come under this 
Regulation, and if so, would the aid be acceptable and to what extent and how 
long ?   

          2 ) How about aid to disabled people for starting their own business and keeping it 
going. What is not meant is aid for adaptation to premises or equipment, but some 
form of financial aid (temporarily or ongoing) which comes on top of the aid which 
is given to non-disabled people who start and run their own business. Would this 
type of aid come under this regulation ? Would it be acceptable, to what extent and 
for how long ? 

 
Hoofdstuk II – Specifieke bepalingen voor de verschillende categorieën van steun 
 

 Artikel 35 – Overgangsbepalingen:  
 Kan de Commissie  lid 2 van artikel 35 verduidelijken 
  

 Artikel 36 – Inwerkingtreding en geldigheidsduur:  
 Geen opmerkingen.  
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