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HERZIENING VAN DE EU-RICHTSNOEREN INZAKE 

REDDINGS- EN HERSTRUCTURERINGSSTEUN 
 

VRAGENLIJST 
 
 
 
De huidige richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun verstrijken in oktober 2009.1 
Met het oog op de herziening van deze richtsnoeren zou de Commissie alle lidstaten willen 
verzoeken nu reeds, op basis van deze vragenlijst hun ervaringen mee te delen. Verder zouden 
wij alle overige belanghebbenden willen verzoeken zo mogelijk hun standpunt kenbaar te 
maken. Ook opmerkingen die niet binnen het kader van de vragenlijst vallen, zijn welkom. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw antwoord. 

De uiterste termijn voor de indiening van de antwoorden is 30 november 2007. U wordt 
verzocht uw antwoorden toe te zenden aan de Europese Commissie, DG COMP, State aid 
Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, of, bij voorkeur, per e-mail naar het adres 
stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Aangezien de Commissie voornemens is de antwoorden op deze vragenlijst op haar website te 
publiceren, wordt u verzocht aan te geven welke gegevens u als vertrouwelijk beschouwt. 
 
 
 
A.  Algemene vragen 
 
1.a)  Bereik/toepassing van de richtsnoeren 
 

Is in uw land sinds 2000 door overheidsinstanties reddings- of herstructureringssteun 
verleend aan ondernemingen in moeilijkheden? 
 
Zo ja: 
 Kunt u het aantal gevallen vermelden (in totaal en per jaar)? Hoeveel 

steunmaatregelen waren gebaseerd op steunregelingen? 
 Gelieve zo nauwkeurig mogelijk te ramen welk percentage van de ontvangers van 

steun (a) overheidseigendom waren en (b) in steungebieden gevestigd waren. 
 Welke doelstellingen werden met de steunmaatregelen beoogd (behoud van 

arbeidsplaatsen, regionale overwegingen, enz.)? Gelieve zo mogelijk voor elke 
genoemde doelstelling te vermelden in hoeveel procent van de gevallen deze 
doelstelling werd nagestreefd. 

 Waarom beschouwen uw autoriteiten staatssteun als een passend instrument om deze 
doelstellingen te bereiken? Zijn deze doelstellingen uiteindelijk bereikt? In hoeverre 

                                                 
1 Als algemene achtergrond met betrekking tot de huidige richtsnoeren en de in het kader van die richtsnoeren 
door de Commissie vastgestelde besluiten, zie ook het "Special focus chapter on Rescue and Restructuring Aid"  
in het State Aid Scoreboard (autumn 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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speelt de economische context (zoals bijvoorbeeld de sterkte en het 
aanpassingsvermogen van de nationale of regionale economie) een rol? Welke rol 
speelt het wettelijk kader (doeltreffendheid van het faillissements-/insolventierecht)? 

 Volgen uw autoriteiten de ontwikkeling van ondernemingen die steun hebben 
ontvangen systematisch op? Kunt u op basis van deze gegevens meedelen of de 
ondernemingen die steun hebben ontvangen op lange termijn overleven? Gelieve 
enkele (recente) voorbeelden te geven. 

 
Indien de overheidsinstanties in uw land geen reddings- en herstructureringssteun hebben 
verleend: 
 Is het niet-verlenen van reddings- of herstructureringssteun gebaseerd op een 

(expliciete of impliciete) politieke keuze, of hebben ondernemingen in moeilijkheden 
de autoriteiten niet om steun verzocht? 

 Indien het een politieke keuze betrof, waarom achten uw autoriteiten het niet passend 
om herstructureringssteun te verlenen? Spelen (negatieve) ervaringen met reddings- en 
herstructureringssteun hierbij een rol? In hoeverre is de economische context (zoals 
bijvoorbeeld de sterkte en het aanpassingsvermogen van de nationale of regionale 
economie) van belang? Welke rol speelt het wettelijk kader (doeltreffendheid van het 
faillissements-/insolventierecht)? 

 Gebruikt u andere instrumenten om de redding en herstructurering van ondernemingen 
in moeilijkheden te vergemakkelijken? 

 
 

1.b) Bereik/individuele toepassing van de richtsnoeren 
 

Heeft u/uw onderneming of een onderneming waarin u een belang heeft sinds 2000 ooit 
reddings- of herstructureringssteun ontvangen? 
 
Zo ja:  
 Zou u het jaar/de jaren en het aantal maatregelen kunnen vermelden? Betrof de steun 

reddings- of herstructureringssteun (of beide)? Werd de steun als individuele steun 
verleend of op basis van steunregelingen? Hoe groot was het toegekende steunbedrag? 

 Is uw onderneming (a) eigendom van de overheid en/of (b) in een steunregio 
gevestigd? 

 Welke doelstellingen werden door de steunmaatregelen beoogd (behoud van 
werkgelegenheid, regionale overwegingen, enz.)? Gelieve voor elke genoemde 
doelstelling het relatieve belang aan te geven (dat wil zeggen voornaamste doel, 
secundaire doel, enz.)? 

 Waarom meenden uw autoriteiten dat staatssteun het passende instrument was om 
deze doelstellingen te bereiken? Werden deze doelstellingen uiteindelijk bereikt? In 
hoeverre speelde de economische context (zoals bijvoorbeeld de sterkte en het 
aanpassingsvermogen van de nationale of regionale economie) een rol? Welke rol 
speelt het wettelijk kader (doeltreffendheid van faillissements-/insolventierecht)? 

 Volgden uw autoriteiten de ontwikkeling van uw onderneming systematisch op nadat 
zij steun had ontvangen? Is uw onderneming op lange termijn blijven bestaan? Gelieve 
dit nader toe te lichten. 

 
Ingeval de overheidsinstanties in uw land uw onderneming ondanks haar moeilijkheden 
geen reddings- en herstructureringssteun hebben verleend: 
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 Was dit een (expliciete of impliciete) politieke keuze, of heeft uw onderneming de 
autoriteiten niet om steun verzocht? 

 Indien het een politieke keuze betrof, waarom achtten uw autoriteiten het niet passend 
om herstructureringssteun te verlenen? Hebben (negatieve) ervaringen met reddings- 
en herstructureringssteun hierbij een rol gespeeld? In hoeverre was de economische 
context (zoals bijvoorbeeld sterkte en aanpassingsvermogen van de nationale of 
regionale economie) hierbij van belang? Welke rol speelt het wettelijk kader 
(doeltreffendheid van faillissements-/insolventierecht)? 

 Werden de redding en herstructurering van uw onderneming door andere instrumenten 
vergemakkelijkt? Zo ja, welke? 

 
 
2.  Verfijnde economische benadering 
 
a)  Doel van de steun 
 

Het Actieplan Staatssteun bepaalt dat de Commissie, om te beoordelen of een 
steunmaatregel verenigbaar kan worden geacht met de gemeenschappelijke markt, een 
afweging moet maken. Een belangrijk onderdeel bij het maken van deze afweging is de 
vraag of er sprake is van een welbepaald doel van algemeen belang. In de herziene 
richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun zal daarom duidelijk moeten worden 
vastgelegd op welke doelstellingen de lidstaten een beroep kunnen doen om reddings- en 
herstructureringssteun te rechtvaardigen. 

 
Wat zijn volgens u geldige doelstellingen/rechtvaardigingsgronden van reddings- en 
herstructureringssteun? Moeten maatregelen op dit gebied worden toegepast wanneer 
zulks vanuit een economisch oogpunt doeltreffend is (zo ja, gelieve het exacte doel toe te 
lichten, bijvoorbeeld omdat de steun een onderneming die op korte termijn met financiële 
problemen kampt in staat stelt haar activiteiten voort te zetten en op middellange tot lange 
termijn welvaart te creëren), of dienen zij voor rechtvaardigheidsdoelstellingen te worden 
gebruikt (zo ja, gelieve de precieze doelstelling aan te geven, zoals het voorkomen van 
sociale problemen na een mogelijk faillissement) of beiden, afzonderlijk of cumulatief? 

 
Wiens belangen moeten volgens u worden beschermd door het beleid van de Commissie 
inzake reddings- en herstructureringssteun zoals dit in de richtsnoeren wordt uiteengezet 
(bijvoorbeeld de werknemers van de "geredde" onderneming, de klanten/leveranciers, het 
bestuur, de concurrenten, de werknemers van concurrenten, de 
marktpositie/marktaandelen van concurrenten, de mededinging op de markt, de totale 
werkgelegenheid in de EU, consumenten in het algemeen)? 

 
 
b)  Concurrentiedistorsies en handelsbelemmeringen 
 

Een volgende fase van de afweging betreft de eventuele negatieve gevolgen van 
staatssteun, met name voor de mededinging en de handel. Onderzocht moet worden of 
deze verstoringen beperkt zijn, zodat het totale saldo positief blijft. 
 
Wat zijn volgens u de grootste mededingingsverstoringen en handelsbelemmeringen die 
door maatregelen op het gebied van reddings- en herstructureringssteun worden 
veroorzaakt? 



 4

 
In hoeverre en op welke wijze (zoals verlies van klanten, marktaandelen, arbeidsplaatsen 
of geringere expansiemogelijkheden) kunnen ondernemingen volgens u worden benadeeld 
door reddings- en herstructureringssteun die aan een concurrent in uw of een andere 
lidstaat wordt verleend? Kunt u (recente) voorbeelden geven? 

 
 
 
 
c)  Passendheid – aanwezigheid van nationaal faillissements-/insolventierecht 
 

Wetten en procedures op het gebied van faillissement en insolventie kunnen van invloed 
zijn op herstructurering, omdat zij van invloed zijn op de keuzemogelijkheden waarover 
ondernemingen in moeilijkheden beschikken. U wordt verzocht de voornaamste 
kenmerken van het faillissements-/insolventierecht in uw land en de desbetreffende 
procedures (beknopt!) weer te geven. Kan deze wetgeving als alternatief worden 
beschouwd voor reddings- en herstructureringssteun? Wat zijn de voornaamste elementen 
van het faillissements-/insolventierecht in uw land die een ononderbroken voortzetting 
van de exploitatie van (belangrijke onderdelen van) de productiemiddelen in de weg 
staan? 
 
Hebben uw autoriteiten, alvorens herstructuringssteun te verlenen, een hypothetische 
vergelijking gemaakt tussen een interventie met steun en een alternatief scenario zonder 
steun (mogelijk leidend tot een voortzetting van – een deel van – de economische 
activiteit na de faillissements-/insolventieprocedure), waaruit de verschillende gevolgen 
voor de werkgelegenheid en de bedrijvigheid blijken? Zo ja, wat waren de resultaten van 
deze vergelijking? 

 
Ontvangen ondernemingen in uw land andere vormen van steun wanneer zij in een 
insolventieprocedure verwikkeld zijn, bijvoorbeeld betalingen ingevolge Richtlijn 
80/987/EEG van de Raad2 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever? 

 
Denkt u dat een nauwere band tussen faillissements-/insolventieprocedures en reddings- 
en herstructureringssteun zinvol zou zijn, bijvoorbeeld door reddings- en 
herstructureringssteun uitsluitend toe te staan in het kader van formele 
insolventieprocedures? 

 
 
B.  Bijzondere bepalingen van de bestaande richtsnoeren 
 
1.  Definitie van een onderneming in moeilijkheden 
 

Er is geen communautaire definitie van een "onderneming in moeilijkheden". In de punten 
9 tot en met 12 van de huidige richtsnoeren worden evenwel enkele criteria genoemd. 

                                                 
2 Richtlijn van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van 
de werkgever, PB L 283 van 20.10.1980, blz. 23, gewijzigd bij Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever, PB L 270 van 8.10.2002, blz. 10.  
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 Gelieve uw ervaring met de toepassing van deze criteria te vermelden. 
 Zijn deze criteria volgens u te ruim/te streng, ook gezien het feit dat ondernemingen in 

moeilijkheden niet voor steun in aanmerking komen op grond van andere 
instrumenten, zoals de regels inzake "de minimis-steun", de kaderregeling voor 
O&O&I of de richtsnoeren inzake risicokapitaal? 

 Heeft u voorstellen om deze criteria te wijzigen met het oog op een betere 
toepasbaarheid of grotere objectiviteit? 

 
 
2.  Concerns 
 

Punt 13 van de bestaande richtsnoeren bevat bijzondere bepalingen voor ondernemingen 
die deel uitmaken of worden overgenomen door een concern. 

 Veroorzaakt(e) de toepassing van deze bepaling bijzondere problemen, ook met 
het oog op de bijzondere bepalingen van nationaal recht inzake de definitie van 
een concern en de wijze waarop delen van een concern elkaar in de loop van 
faillissementsprocedures mogen ondersteunen? 

 Heeft de bepaling dat een onderneming die door een groter concern wordt 
overgenomen gewoonlijk niet in aanmerking komt voor herstructureringssteun, 
bijzondere problemen opgeleverd in verband met de privatisering van 
overheidsondernemingen? 

 
 
3.  Reddingssteun 
 

Om het bedrag te bepalen dat nodig is om de exploitatie van een onderneming in 
moeilijkheden voort te zetten, wordt in punt 25 d) verwezen naar een formule die in de 
bijlage van de huidige richtsnoeren wordt beschreven. Veroorzaakt(e) de toepassing van 
deze formule problemen? Zou u wijzigingen willen voorstellen? 
 
Punt 26 van de huidige richtsnoeren bepaalt dat, wanneer de lidstaat een 
herstructureringsplan heeft ingediend binnen zes maanden na de goedkeuring van de 
reddingssteun of, in het geval van niet-aangemelde steun, na de tenuitvoerlegging van de 
maatregel, de termijn voor de terugbetaling van de lening of het stopzetten van de garantie 
wordt verlengd totdat de Commissie over het plan een besluit heeft genomen. Hebben zich 
situaties voorgedaan of zouden deze zich kunnen voordoen waarin een onderneming meer 
kassteun nodig had/heeft om zijn activiteiten te kunnen voortzetten totdat de Commissie 
het plan goedkeurde/goedkeurt? 

 
 
4.  Herstel van de levensvatbaarheid 

 
Volgens punt 35 van de bestaande richtsnoeren moet het herstructureringsplan de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming herstellen. In de richtsnoeren 
wordt niet met nauwkeurige financiële kengetallen verduidelijkt wat onder 
levensvatbaarheid op lange termijn wordt verstaan. 

 Dienen volgens u nauwkeurige indicatoren in de richtsnoeren te worden 
opgenomen? 
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 Zo ja, wat voor soort indicatoren zouden kunnen worden gebruikt (zoals 
rendement van het eigen vermogen, winstmarge in vergelijking met gezonde 
ondernemingen die in dezelfde sector werkzaam zijn)? 

 
 
5.  Compenserende maatregelen 

 
Volgens punt 38 van de bestaande richtsnoeren dienen compenserende maatregelen te 
worden genomen om te garanderen dat de ongunstige effecten op de voorwaarden 
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt zoveel mogelijk worden beperkt. 

 Op welke negatieve effecten of het voorkomen daarvan zouden de compenserende 
maatregelen volgens u gericht moeten zijn? 

 Welke compenserende maatregelen (zoals bijvoorbeeld de afstoting van activa, de 
inkrimping van de capaciteit of de verlaging van de toegangsdrempels) acht u het 
meest geschikt om mededingingsproblemen op te lossen? Hoe dienen deze 
maatregelen op middelgrote ondernemingen te worden toegepast? Hoe moeten zij 
op ondernemingen met één enkel product worden toegepast (zoals bijvoorbeeld 
bedrijven die geen dochteronderneming hebben die in het kader van een 
desinvestering kan worden afgestoten)? 

 Punt 40 van de huidige richtsnoeren bepaalt dat de compenserende maatregelen in 
verhouding moeten staan tot de grootte en het relatieve belang van de 
onderneming op haar markt of markten, en dat zij zouden moeten plaatsvinden op 
de markt of markten waar de onderneming na de herstructurering een significante 
marktpositie zal behalen. Veroorzaakt(e) de toepassing van deze regel problemen, 
met name ten aanzien van de vraag hoe de relevante markt(en) moet(en) worden 
afgebakend? 

 Is het ooit voorgekomen dat compenserende maatregelen de levensvatbaarheid (op 
middellange tot lange termijn) van de betrokken gesteunde onderneming 
aantastten? In hoeverre hebben compenserende maatregelen een (positieve of 
negatieve) invloed gehad op het concurrentieniveau op de betrokken markten? 
Werden bijvoorbeeld de consumenten getroffen? 

 Welke problemen hebben zich voorgedaan bij het voorstellen/ten uitvoer leggen 
van compenserende maatregelen? Waren de compenserende maatregelen in 
individuele gevallen geschikt om de mededingingsproblemen op te lossen? Heeft 
er na de tenuitvoerlegging van compenserende maatregelen een evaluatie van de 
marktsituatie plaatsgevonden? 

 
 

6.  Eigen bijdrage 
 
Van steunontvangende ondernemingen wordt verwacht dat zij uit eigen middelen een 
aanzienlijke bijdrage aan het herstructureringsplan leveren. In punt 44 wordt het niveau 
van de eigen bijdrage vermeld, gerelateerd aan de grootte van de ontvangende 
ondernemingen. 

 Bent u van mening dat de in punt 44 genoemde drempels passend zijn? 
 Hebben zich in bepaalde gevallen problemen voorgedaan bij de berekening van de 

eigen bijdrage? 
 
 

7.  Herstructureringsplannen voor KMO's 
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Krachtens punt 59 van de bestaande richtsnoeren behoeft het herstructureringsplan voor 
KMO's niet door de Commissie te worden goedgekeurd. Het plan moet echter wel door de 
betrokken lidstaat worden goedgekeurd en aan de Commissie worden meegedeeld. 

 Wat is uw ervaring met deze bepalingen? En met name, welke problemen hebben 
zich voorgedaan bij de beoordeling van herstructureringsplannen voor KMO's?  

 Hoe heeft u deze beoordeling uitgevoerd en hoe is deze intern georganiseerd, dat 
wil zeggen welke is de goedkeurende instantie? 

 Heeft u ooit een beoordeling achteraf verricht van aan KMO's verleende 
herstructureringssteun? 

 
 

8.  Vorm van de reddingssteun/herstructureringssteun 
 
Volgens punt 25 a) van de huidige richtsnoeren moet reddingssteun over het algemeen 
bestaan in kassteun in de vorm van leninggaranties of leningen. Voor 
herstructureringssteun geldt een dergelijke beperking ten aanzien van de vorm van de 
steun niet. 

 Zou u het passend vinden om herstructureringssteun te beperken tot bepaalde 
vormen van steun? 

 Zo ja, welke steunvormen zouden als herstructureringssteun moeten worden 
toegelaten? 

 
 

9. Controle en jaarlijks verslag 
 
De punten 49 tot en met 51 en 86 van de huidige richtsnoeren bevatten bijzondere 
bepalingen met betrekking tot jaarlijkse verslagen. Volgens deze bepalingen a) dienen met 
name regelmatige en gedetailleerde verslagen worden uitgebracht voor individuele 
steungevallen totdat de doelstellingen van het herstructureringsplan kunnen worden geacht 
te zijn verwezenlijkt (met vereenvoudigde regels voor KMO's), en b) gelden er specifieke 
rapportageverplichtingen in verband met herstructureringssteunregelingen. 

 Wat is uw ervaring met de naleving van deze bepalingen? 
 Zijn er volgens u andere (minstens even doeltreffende) maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de besluiten van de Commissie op het gebied van 
herstructureringssteun worden nageleefd? 

 
 

C.  Diversen 
 
Heeft u andere opmerkingen over de toepassing van de richtsnoeren inzake reddings- en 
herstructureringssteun, of voorstellen tot wijziging daarvan in samenhang met andere 
vraagstukken dan die welke in deze vragenlijst aan de orde komen? 

 


