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Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen 
(Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) 

Checklist voor de lidstaten 
 

In artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) is bepaald dat steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door 
natuurrampen verenigbaar zijn met de interne markt. Overeenkomstig artikel 108 VWEU 
moeten de lidstaten elk voornemen om dergelijke steun toe te kennen, aanmelden bij de 
Commissie, die moet nagaan of de ter rechtvaardiging van de steunverlening ingeroepen 
natuurramp daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
Door natuurrampen veroorzaakte noodsituaties vereisen dringende actie van de kant van de 
steunverlenende autoriteiten. Het is dan ook zaak een snelle tenuitvoerlegging van de 
voorgenomen steunmaatregelen te garanderen. Doel van deze checklist is de lidstaten op 
basis van de beschikkingspraktijk van de Commissie een leidraad te verschaffen betreffende 
de aan de Commissie te verstrekken gegevens, teneinde de aanmelding en de goedkeuring van 
de steun te vergemakkelijken, te verduidelijken en te bespoedigen.  

− Deel I van de checklist heeft betrekking op de aanmelding van steunregelingen na een 
specifieke natuurramp. 

− Deel II heeft betrekking op de aanmelding van ex-anteregelingen voor bepaalde soorten 
natuurrampen. Dergelijke regelingen worden vooraf bij de Commissie aangemeld en 
bieden een algemeen kader om in de toekomst steun toe te kennen tot herstel van door één 
of meer specifieke soorten natuurrampen veroorzaakte schade. In het geval van een onder 
een ex-anteregeling vallende natuurramp is verder geen afzonderlijke aanmelding nodig. 
Ex-anteregelingen moeten wel een verplichting bevatten om ex post verslag te doen over 
concrete gevallen van steunverlening, waarbij de lidstaat de Commissie in kennis moet 
stellen van de precieze toepassing van de regeling in het geval van een specifieke 
gebeurtenis. Ex-anteregelingen kunnen worden ingesteld voor natuurrampen waarvoor 
kan worden teruggegrepen naar de bestaande praktijk van de Commissie (bijv. 
aardbevingen, lawines, grondverschuivingen en overstromingen). 

− Deel III van de checklist heeft betrekking op de gegevens die moeten worden verstrekt bij 
de ex-postrapportage over steun in het kader van een ex-anteregeling. 

Deze checklist is niet verplicht, maar kan dienen als richtsnoer voor de lidstaten bij de 
voorbereiding van aanmeldingen1. Voor aanmeldingen moeten de lidstaten de normale 

                                                 
1  Dit richtsnoer is een werkdocument van de diensten van de Commissie dat ter informatie is bedoeld. Het 

geeft geen officieel standpunt van de Commissie weer en loopt niet op een dergelijk standpunt vooruit. Het 
is niet bedoeld als rechtsregel en laat de uitlegging van de verdragsbepalingen inzake staatssteun door het 
Hof van Justitie of het Gerecht van de Europese Unie onverlet.  
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aanmeldingsprocedure volgen door via SANI de desbetreffende aanmeldingsformulieren2 in 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 794/2004 te verstrekken. Dit formulier kan worden 
ingevuld aan de hand van de informatie in het desbetreffende deel van deze checklist (deel I 
of II).  
Voor de rapportage over concrete gevallen van steunverlening in het kader van ex-
anteregelingen wordt de lidstaten verzocht gebruik te maken van deel III van deze checklist.3  
Voorts zij gewezen op de specifieke voorschriften voor steun tot herstel van de schade 
veroorzaakt door natuurrampen aan ondernemingen die onder bijlage I bij het Verdrag4 
vallende landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten en aan ondernemingen in de 
visserij- en aquacultuursector5. 

*** 

DEEL I – Aanmelding van regelingen na een specifieke natuurramp 

De lidstaten zijn verplicht steunregelingen tot herstel van schade veroorzaakt door een 
natuurramp die al heeft plaatsgevonden, bij de Commissie aan te melden. In dit geval moeten 
de lidstaten de normale aanmeldingsprocedure volgen (via SANI) en mag de steun pas 
worden toegekend nadat de aangemelde regeling door de Commissie is goedgekeurd. 

Hieronder wordt op basis van de bij eerdere besluiten van de Commissie opgedane ervaring 
een aantal elementen opgesomd die dergelijke aanmeldingen zouden moeten bevatten. Het 
betreft een indicatieve lijst die moet worden aangepast aan de kenmerken van elke 
afzonderlijke regeling.  

1. Feitelijke achtergrond 
1.1. Aard van de gebeurtenis 
Gelieve de specifieke natuurramp duidelijk te beschrijven. Indien er sprake is van een reeks 
gebeurtenissen, gelieve dan het onderlinge verband toe te lichten (bijv. extreem zware 
regenval, die tot een hoog rivierpeil leidde, wat op zijn beurt overstromingen, 
grondverschuivingen, enz. teweegbracht). Gelieve alle relevante documenten toe te zenden, 
met name officiële rapporten waaruit de ernst van de gebeurtenis blijkt. 

Wanneer heeft de ramp zich voorgedaan? 

                                                 
2  Algemeen aanmeldingsformulier I, evenals, voor steun aan ondernemingen die onder bijlage I bij het 

Verdrag vallende landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, formulier III.12.N (formulier 
aanvullende informatie inzake steun ter vergoeding van schade aan de landbouwproductie of aan de 
landbouwproductiemiddelen) en, voor steun aan ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector, 
formulier III.14 (formulier aanvullende informatie inzake steun in de visserij- en aquacultuursector). 

3  Deze rapportage over concrete gevallen van steunverlening moet los worden gezien van de rapportage 
overeenkomstig bijlage III van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de 
toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1). 

4  Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (PB C 319 
van 27.12.2006), blz. 1. 

5  Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector 
(PB C 84 van 3.4.2008, blz. 10). 



 3

1.2. Erkenning als "natuurramp" door de lidstaat 
Is de gebeurtenis naar nationaal recht erkend als natuurramp?6 Zo ja, gelieve aan te geven 
wanneer dit gebeurde, en een kopie van de relevante documenten te verstrekken.  

Indien er een indelingssysteem voor de ernst van rampen is, gelieve dit dan toe te lichten met 
vermelding van de objectieve criteria voor de evaluatie. 

Betreft het een "grote natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
2012/2002 van de Raad7? 

Is er een aanvraag ingediend voor steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
(beheerd door het directoraat-generaal Regionaal Beleid van de Commissie)? Wat is de 
status/uitkomst van de aanvraag? 

Geef aan welk soort meteorologische gegevens of rapporten in aanmerking zijn genomen 
(bijv. hoeveelheid neerslag per m2, grafieken, foto's, enz.). Deze gegevens zijn bij voorkeur 
afkomstig van het nationaal meteorologisch instituut of van een andere erkende bevoegde 
instantie. 

Indien een dergelijke natuurramp (of een vergelijkbare gebeurtenis die niet als natuurramp is 
erkend) zich de afgelopen jaren meer dan eenmaal heeft voorgedaan in dezelfde regio('s), 
gelieve ze dan te vergelijken met de eerdere gebeurtenissen en de ernst van de huidige 
gebeurtenis te beoordelen. 

1.3. Geografische reikwijdte van de regeling 
Gelieve de geografische reikwijdte van de regeling (nationaal, regionaal) duidelijk af te 
bakenen. Hoe en op basis waarvan is deze reikwijdte vastgesteld? 

Gelieve een uitgebreide lijst van getroffen regio's of gemeenten te verstrekken, eventueel aan 
de hand van de indeling van de regionale-steunkaarten (NUTS-niveaus 2 en 3).  

De volgende gegevens zijn hierbij van nut: getroffen bevolking (ook als percentage van de 
hele bevolking van het getroffen land/gebied), soorten getroffen economische activiteiten, 
economisch gewicht van de getroffen regio('s) voor het nationale bbp, kaarten waarop de 
getroffen regio's zijn aangegeven. 

Betreft het een grensoverschrijdende ramp (en is ze ook door buurlanden als natuurramp 
aangegeven)?  

1.4. Omvang van de schade 
Gelieve een raming te maken van de omvang van de door de natuurramp veroorzaakte schade. 
Hoe en op basis waarvan is deze omvang vastgesteld? 

2. Rechtsgrondslag 
2.1. Algemene rechtsgrondslag 
Geef aan of er een algemene rechtsgrondslag is, d.w.z. een algemene wet inzake maatregelen 
in geval van natuurrampen. Gelieve een kopie van de relevante documenten te verstrekken. 

                                                 
6  Opgemerkt zij dat deze erkenning naar nationaal recht de Commissie in dit stadium niet bindt ten aanzien 

van haar analyse (voor de erkenning van een specifieke gebeurtenis als "natuurramp" voor de toepassing van 
artikel 107, lid 2, onder b), van het VWEU baseert de Commissie zich op haar eigen praktijk en op de 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie). 

7  Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3). 
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2.2. Specifieke rechtsgrondslag  
Gelieve aan te geven of er een specifieke rechtsgrondslag is, bijv. een uitvoeringsbesluit van 
de algemene wet, een gedetailleerd programma dat voorziet in een methode voor de 
berekening van de schade, enz. Gelieve een kopie van de relevante documenten te 
verstrekken. 

Gelieve aan te geven of de rechtsgrondslag op nationaal dan wel op regionaal niveau is 
vastgesteld. 

3. Begunstigden 
3.1. Soort begunstigden 
Indien particulieren zonder economische activiteit ook recht hebben op steun in het kader van 
de regeling, gelieve dan een duidelijk onderscheid te maken tussen de voor hen geldende 
voorwaarden en die welke betrekking hebben op ondernemingen of particulieren met een 
economische activiteit. Steun voor particulieren (bijv. voor geëvacueerde gezinnen) vormt, 
voor zover er geen sprake is van een economische activiteit, geen staatssteun in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU. 

Heeft de maatregel betrekking op grote ondernemingen? Kmo's? Micro-ondernemingen? 

Gelden voor kmo's of andere soorten begunstigden bijzondere voorwaarden? 

3.2. Selectie van de begunstigden 
Hoe worden de begunstigden geselecteerd (bijv. op basis van een steunaanvraag die binnen 
een bepaalde termijn na de ramp moet worden ingediend, ...)?  

Kan worden gegarandeerd dat alle begunstigden die een aanvraag hebben ingediend, steun 
ontvangen? Zo niet, wat zijn dan de toekenningscriteria ingeval er meer aanvragen dan 
middelen zijn: wie het eerst komt, het eerst maalt; evenredige vermindering voor alle 
begunstigden om nieuwe aanvragen te kunnen inwilligen; andere? 

3.3. Aantal begunstigden 
Gelieve het geschatte aantal begunstigden aan te geven. Gelieve, zo mogelijk, informatie te 
verstrekken over het aantal begunstigden per soort begunstigde en per getroffen regio (bijv. in 
regio A: 10 grote ondernemingen, 15 kmo's en 20 micro-ondernemingen).  

Indien op het tijdstip van de aanmelding geen exhaustieve lijst van begunstigden beschikbaar 
is of het aantal begunstigden significant gewijzigd is, dient zo spoedig mogelijk, binnen de in 
de aanmelding gestelde termijn en uiterlijk bij de indiening van het jaarlijks verslag, een 
uitgebreide lijst aan de Commissie te worden toegezonden.  

3.4. Sectorale reikwijdte van de regeling 
Gelieve duidelijk aan te geven welke sectoren door de regeling worden bestreken (alle 
economische sectoren? bepaalde sectoren? alle sectoren met uitzondering van een aantal 
sectoren?).  

Voor ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector en ondernemingen die onder bijlage 
I bij het Verdrag vallende landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, gelden 
specifieke regels. Bestrijkt de regeling deze sectoren of is (zal) bij de Commissie een 
afzonderlijke regeling (worden) aangemeld die één van deze sectoren of beide sectoren 
bestrijkt. 

Is een sectorale regeling gepland in de gevallen waarin bepaalde sectoren van de regeling zijn 
uitgesloten?  
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4. Aanmeldingstermijn en looptijd 
Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de natuurramp. Dit kan 
gemakkelijker worden aangetoond als de steun wordt aangemeld binnen een "redelijke" 
termijn na de ramp.8 

Gelieve ervoor te zorgen dat de regeling een "standstillclausule" bevat waarin duidelijk is 
bepaald dat de steun pas zal worden toegekend nadat de aangemelde regeling door de 
Commissie is goedgekeurd.  

Tot wanneer kunnen begunstigden een aanvraag tot vergoeding van de door de specifieke 
natuurramp veroorzaakte schade indienen? 

Tot wanneer kan er steun in het kader van de aangemelde regeling worden verleend? Gelieve 
er in dit verband rekening mee te houden dat de Commissie uitsluitend regelingen met een 
beperkte looptijd goedkeurt.9 

Tot wanneer kunnen begunstigden steunbetalingen in het kader van de aangemelde regeling 
ontvangen?10 

5. Begroting en financiering 
Gelieve de geraamde totale begroting voor de regeling aan te geven, evenals een geraamde 
uitsplitsing per jaar (indien de looptijd meer dan één jaar bedraagt) en per tranche (ingeval de 
steun in tranches wordt uitbetaald). 

Wanneer de begroting in dit stadium van de vaststelling van de schade nog niet definitief is 
vastgesteld, dienen de beschikbare gegevens zo spoedig mogelijk, binnen een redelijke 
termijn en uiterlijk bij de indiening van het jaarlijks verslag, te worden verstrekt.  

Specificeer hoe de steun wordt gefinancierd. Indien de steun niet uit de algemene begroting 
van de staat/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen. 

Wordt de regeling gecofinancierd uit de Structuurfondsen/het Cohesiefonds?   
Zo ja, gelieve te bevestigen dat de voor deze fondsen geldende voorschriften, met name de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad ("algemene verordening 
betreffende de Structuurfondsen"), zullen worden nageleefd. 

Wordt de regeling gecofinancierd uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)?  
Zo ja, gelieve te bevestigen dat de voor dit fonds geldende voorschriften, met name het 

                                                 
8  Voor steun aan de landbouwsector bijvoorbeeld geeft de Commissie, behoudens specifieke 

rechtvaardigingsgronden, geen goedkeuring aan steunvoorstellen die meer dan drie jaar na de gebeurtenis 
worden ingediend (punt 119 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de 
bosbouwsector 2007-2013); voor de visserij- en de aquacultuursector moeten steunmaatregelen uiterlijk één 
jaar na de gebeurtenis die aanleiding tot de steunmaatregelen heeft gegeven, bij de Commissie worden 
aangemeld (punt 4.4. van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de 
visserij- en de aquacultuursector). 

9  Tot maximaal zes jaar voor steun aan de industriesector en andere sectoren (zie ook artikel 4, lid 2, onder b), 
van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van 
het EG-Verdrag (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1, zoals gewijzigd), en punt 7.2 van het algemene 
aanmeldingsformulier in deel I bij deze verordening); tot maximaal zeven jaar voor steun aan de 
landbouwsector (in overeenstemming met afdeling VIII.B van de communautaire richtsnoeren voor 
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013). 

10  Voor steun aan de landbouwsector bijvoorbeeld geeft de Commissie, behoudens specifieke 
rechtvaardigingsgronden, geen goedkeuring aan voorstellen betreffende steun die meer dan vier jaar na de 
gebeurtenis moet worden betaald (punt V.B.1 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de 
landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013). 
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bepaalde in Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad11 tot oprichting van het SFEU en 
het bepaalde in het besluit tot toekenning van de bijstand voor deze specifieke ramp, zullen 
worden nageleefd. 

6. Subsidiabele kosten 
6.1. Soort gedekte schade  
Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de natuurramp. Hoe wordt zeker 
gesteld dat de schade uitsluitend aan de ramp is toe te schrijven? Gelieve alle relevante 
documenten toe te zenden, met name officiële rapporten. 

Gelieve duidelijk aan te geven welk soort schade wordt gedekt. Voorbeelden: schade aan 
machines en materieel, schade aan gebouwen (gelieve een onderscheid te maken tussen 
commercieel en residentieel gebruik), schade aan infrastructuur, schade aan voertuigen 
(geregistreerde roerende goederen), schade aan niet-geregistreerde roerende goederen (bijv. 
meubilair), schade aan voorraden, aan onafgewerkte producten, aan afgewerkte producten en 
goederen, schade door inkomstenderving, schade door staking van bedrijfswerkzaamheden, ... 

Zijn bepaalde soorten schade expliciet van de regeling uitgesloten? 

6.2. Methode voor de berekening van de schade 
Geef een gedetailleerde beschrijving van de berekeningsmethode per soort schade.  

Voorbeelden: 

− voor schade aan machines en materieel: op basis van de gewijzigde aankoopwaarde; 

− voor schade aan voorraden: op basis van boekhoudkundige documenten waaruit blijkt 
dat deze reeds bestonden ten tijde van de schade; 

− voor schade door inkomstenderving: gemiddelde inkomsten vóór rente en belastingen, 
afschrijvingen en loonkosten, op basis van resultatenrekeningen en vermenigvuldigd 
met het aantal dagen dat de activiteit is opgeschort. 

Geef aan hoe de schade per begunstigde zal worden vastgesteld (onafhankelijke deskundige, 
eigen taxatie van de schade tot een bepaald bedrag, ...). 

Zijn afschrijvingen van materiële goederen in aanmerking genomen bij de taxatie van de 
schade en de subsidiabele kosten? 

Indien de schade niet kan worden hersteld, gelieve dan te beschrijven onder welke 
voorwaarden vervanging door de regeling wordt gedekt (aankoop van nieuw materieel of 
bouw van nieuwe infrastructuur en gebouwen, ...). 

Zijn er beperkende voorwaarden (bijv. geldt er een drempel of een plafond voor de schade, 
wordt er slechts één soort schade per begunstigde gedekt, zijn specifieke combinaties van 
bepaalde soorten schade uitgesloten, ...)? 

Hoe zal overcompensatie worden uitgesloten? Gelieve in detail toe te lichten via welk 
mechanisme wordt gegarandeerd dat niet meer dan 100 % van de rechtstreeks door de ramp 
veroorzaakte schade zal worden gedekt (bijv. aftrek van verzekeringsuitkeringen).  

7. Vorm van de steun en steunbedrag 
Geef aan in welke vorm de steun aan de begunstigde ter beschikking zal worden gesteld. 
Voorbeelden: rechtstreekse subsidie, terugbetaalbare subsidie, zachte lening (geef 
bijzonderheden over de gestelde zekerheid), rentesubsidie, belastingvoordeel (gelieve te 
                                                 
11  Zie voetnoot 5. 
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specificeren: belastingaftrek, versmalling belastinggrondslag, verlaagd belastingpercentage, 
belastinguitstel, ...), vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (of aanvaarding van 
uitstel van betaling van deze bijdragen), kwijtschelding van schulden, garantie (geef onder 
andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door de garantie worden 
gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie). 

Gelieve in geval van niet-transparante vormen van steun (andere dan rechtstreekse subsidies) 
aan te geven hoe het brutosubsidie-equivalent (BSE) zal worden berekend. 

Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en -
voorwaarden, in het bijzonder de steunintensiteit en de fiscale behandeling. Vermeld ook of 
de steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve 
deze criteria te vermelden), dan wel of de steunverlenende autoriteiten een zekere 
discretionaire bevoegdheid hebben. 

Voorziet de regeling in een keuze tussen en/of een combinatie van verschillende vormen van 
steun (al dan niet op basis van bepaalde criteria)? Gelieve dit toe te lichten. 

Voorziet de regeling in een steunplafond per begunstigde? 

8. Steunintensiteit en cumulering 
De steunintensiteit moet worden uitgedrukt als percentage (steunbedrag gedeeld door 
subsidiabele kosten). Gelieve mogelijke differentiaties van steunintensiteiten toe te lichten 
(bijv. voor verzekerde en niet-verzekerde goederen, voor verschillende soorten subsidiabele 
kosten, voor verschillende vormen van steun, voor verschillende soorten schade, voor 
verschillende soorten begunstigden, enz.). 

Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere lokale, regionale, 
nationale of EU-regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele 
kosten voor dezelfde doelstelling/verschillende doelstellingen? Met de-minimissteun? Met 
verzekeringsuitkeringen? Met middelen uit andere bronnen? 

Geef duidelijk aan hoe steun in het kader van de aangemelde regeling eventueel kan worden 
gecumuleerd met andere steun of een schadeloosstelling uit andere bronnen.  

De schadeloosstelling moet worden berekend op het niveau van de individuele begunstigde. 
De totale schadeloosstelling, inclusief steun in het kader van de regeling, 
verzekeringsuitkeringen en andere steun, mag niet meer bedragen dan 100 % van de kosten 
van de door de natuurramp veroorzaakte schade. 

9. Steunverlenende autoriteit en beheer van de regeling 
Vermeld de steunverlenende autoriteit (die kan verschillen naar gelang van de vorm van de 
steun). 

Vermeld de voor het beheer van de regeling verantwoordelijke niveaus/autoriteiten.  

Zijn er voor het beheer van de regeling specifieke instanties opgericht (bijv. regionale 
commissies, enz.)? Zo ja, gelieve dan hun samenstelling, mandaat, bevoegdheden, enz. toe te 
lichten. 

Gelieve de basisvoorschriften voor steunaanvragen toe te lichten (termijnen voor de indiening 
van aanvragen, specifieke aanvraagformulieren, ...).  

Welke bewijsstukken dienen door de begunstigden te worden overgelegd (facturen, verslagen 
van gebouweninspecties, bestellingen van materialen, enz.)? Wie zal de bewijsstukken 
verzamelen en beoordelen (onafhankelijke deskundigen, bijzondere commissies, eigen taxatie 
voor schade onder een bepaalde drempel, ...)? 



 8

Geef aan welke autoriteit verantwoordelijk is voor de betalingen. Is er meer dan één, gelieve 
dan hun interactie toe te lichten en te vermelden hoe wordt gegarandeerd dat alle betalingen 
worden geïdentificeerd en cumulering niet zal resulteren in overcompensatie. 

*** 

DEEL II – Aanmelding van ex-anteregelingen voor bepaalde soorten natuurrampen 

De lidstaten kunnen een algemeen kader aanmelden voor steun tot herstel van door één of 
meer specifieke soorten natuurrampen veroorzaakte schade in de toekomst, zonder dat een 
afzonderlijke aanmelding van de voor elke ramp toegekende steun noodzakelijk is. Dergelijke 
ex-anteregelingen kunnen worden ingesteld voor natuurrampen waarvoor kan worden 
teruggegrepen naar de bestaande praktijk van de Commissie (bijv. aardbevingen, lawines, 
grondverschuivingen en overstromingen). Aan dergelijke regelingen is een ex-
postrapportageverplichting verbonden, waarbij de lidstaten zich ertoe verbinden de 
Commissie in kennis te stellen van de precieze toepassing van de regeling in het geval van 
een specifieke gebeurtenis. 

Hieronder vindt u een aantal elementen uit de eerdere praktijk van de Commissie, die moeten 
worden verstrekt in aanmeldingen van ex-anteregelingen. Het betreft een indicatieve lijst die 
kan worden aangepast aan de bijzonderheden van elke afzonderlijke regeling. 

1. Feitelijke achtergrond 
1.1. Soort gebeurtenis(sen) 
Geef duidelijk aan welk(e) soort(en) natuurrampen door de regeling wordt (worden) gedekt. 

1.2. Erkenning als "natuurramp" door de lidstaat 
Specificeer de formele criteria voor de erkenning van een gebeurtenis als natuurramp 
(nationale regelingen, coherentie met de definitie van "grote natuurramp" in de zin van artikel 
2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad12, andere?). 

Vermeld de betrokken besluitvormingsniveaus (bijv. presidentieel besluit, ministerieel besluit, 
besluit van regionale of lokale autoriteiten). 

Geef aan welk soort meteorologische gegevens of rapporten in aanmerking zullen worden 
genomen (bijv. hoeveelheid neerslag per m2, grafieken, foto's, enz.). Deze gegevens zijn bij 
voorkeur afkomstig van het nationaal meteorologisch instituut of van een andere erkende 
bevoegde instantie. 

Indien er een indelingssysteem voor de ernst van rampen is, gelieve dit dan toe te lichten met 
vermelding van de objectieve criteria voor de evaluatie. 

1.3. Geografische reikwijdte van de regeling 
Gelieve de geografische reikwijdte van de regeling (nationaal, regionaal?) duidelijk af te 
bakenen. Hoe en op basis waarvan is deze reikwijdte vastgesteld? 

2. Rechtsgrondslag 
2.1. Algemene rechtsgrondslag 
Geef aan of er een algemene rechtsgrondslag is, d.w.z. een algemene wet inzake maatregelen 
in geval van natuurrampen. Gelieve een kopie van de relevante documenten te verstrekken. 

                                                 
12  Zie voetnoot 5. 
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2.2. Specifieke rechtsgrondslag  
Geef aan of er een specifieke rechtsgrondslag is, d.w.z. een uitvoeringsbesluit van de 
algemene wet, een gedetailleerd programma dat voorziet in een methode voor de berekening 
van de schade, enz. 

Gelieve aan te geven of de rechtsgrondslag op nationaal dan wel op regionaal niveau is 
vastgesteld. Gelieve een kopie van de relevante documenten te verstrekken. 

3. Begunstigden 
3.1. Soort begunstigden 
Indien particulieren zonder economische activiteit ook recht hebben op steun in het kader van 
de regeling, gelieve dan een duidelijk onderscheid te maken tussen de voor hen geldende 
voorwaarden en die welke betrekking hebben op ondernemingen of particulieren met een 
economische activiteit. Steun voor particulieren (bijv. voor geëvacueerde gezinnen) vormt, 
voor zover er geen sprake is van een economische activiteit, geen staatssteun in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU. 

Heeft de maatregel betrekking op grote ondernemingen? Kmo's? Micro-ondernemingen? 

Gelden voor kmo's of andere soorten begunstigden bijzondere voorwaarden? 

3.2. Selectie van de begunstigden 
Hoe zullen de begunstigden worden geselecteerd (bijv. op basis van een steunaanvraag die 
binnen een bepaalde termijn na de ramp moet worden ingediend, ...)? 

Hoe zullen de begunstigden worden geselecteerd als er te weinig middelen beschikbaar zijn? 

3.3. Aantal begunstigden 
Geef zo mogelijk een raming van het aantal begunstigden. 

3.4. Sectorale reikwijdte van de regeling 
Gelieve duidelijk aan te geven welke sectoren door de regeling worden bestreken (alle 
economische sectoren? bepaalde sectoren? alle sectoren met uitzondering van een aantal 
sectoren?).  

Voor ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector en ondernemingen die onder bijlage 
I bij het Verdrag vallende landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, gelden 
specifieke regels. Bestrijkt de regeling deze sectoren of is (zal) bij de Commissie een 
afzonderlijke regeling (worden) aangemeld die één van deze sectoren of beide sectoren 
bestrijkt. 

Is een sectorale regeling gepland in de gevallen waarin bepaalde sectoren van de regeling zijn 
uitgesloten?  

4. Looptijd 
Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de natuurramp. Dit kan 
gemakkelijker worden aangetoond als de steun wordt aangemeld binnen een "redelijke" 
termijn na de ramp.13 

                                                 
13  Voor steun aan de landbouwsector bijvoorbeeld geeft de Commissie, behoudens specifieke 

rechtvaardigingsgronden, geen goedkeuring aan steunvoorstellen die meer dan drie jaar na de gebeurtenis 
worden ingediend (punt 119 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de 
bosbouwsector 2007-2013); voor de visserij- en de aquacultuursector moeten steunmaatregelen uiterlijk één 
jaar na de gebeurtenis die aanleiding tot de steunmaatregelen heeft gegeven, bij de Commissie worden 
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Tot wanneer kunnen begunstigden een aanvraag tot vergoeding van de door de specifieke 
natuurramp veroorzaakte schade indienen? 

Tot wanneer kan er steun in het kader van de aangemelde regeling worden verleend? Gelieve 
er in dit verband rekening mee te houden dat de Commissie uitsluitend regelingen met een 
beperkte looptijd goedkeurt.14 

Tot wanneer kunnen begunstigden steunbetalingen in het kader van de aangemelde regeling 
ontvangen?15 

5. Begroting en financiering 
Geef zo mogelijk een indicatieve bovengrens voor de totale toegewezen begroting, alsook per 
soort begunstigde, per soort schade of per steuninstrument. 

Is er een steunplafond per begunstigde? 

Kan worden gegarandeerd dat alle begunstigden die een aanvraag hebben ingediend, steun 
ontvangen? Zo niet, wat zijn dan de toekenningscriteria ingeval er meer aanvragen dan 
middelen zijn: wie het eerst komt, het eerst maalt; evenredige vermindering voor alle 
begunstigden om nieuwe aanvragen te kunnen inwilligen; andere? 

Specificeer hoe de steun wordt gefinancierd. Indien de steun niet uit de algemene begroting 
van de staat/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen. 

Is er voorzien in cofinanciering uit de Structuurfondsen/het Cohesiefonds?   
Zo ja, gelieve te bevestigen dat de voor deze fondsen geldende voorschriften, met name de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad ("algemene verordening 
betreffende de Structuurfondsen"), zullen worden nageleefd. 

Is er voorzien in cofinanciering uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)?   
Zo ja, gelieve te bevestigen dat de voor dit fonds geldende voorschriften, met name het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad16 tot oprichting van het SFEU en 
het bepaalde in het besluit tot toekenning van de bijstand voor deze specifieke ramp, zullen 
worden nageleefd. 

6. Subsidiabele kosten 
6.1. Soort gedekte schade  
Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de natuurramp. Hoe wordt zeker 
gesteld dat de schade uitsluitend aan de ramp is toe te schrijven? Gelieve alle relevante 
documenten toe te zenden, met name officiële rapporten. 

                                                                                                                                                         
aangemeld (punt 4.4. van de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de 
visserij- en de aquacultuursector). 

14  Tot maximaal zes jaar voor steun aan de industriesector en andere sectoren (zie ook artikel 4, lid 2, onder b), 
van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van 
het EG-Verdrag (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1, zoals gewijzigd), en punt 7.2 van het algemene 
aanmeldingsformulier in deel I bij deze verordening); tot maximaal zeven jaar voor steun aan de 
landbouwsector (in overeenstemming met afdeling VIII.B van de communautaire richtsnoeren voor 
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013). 

15  Voor steun aan de landbouwsector bijvoorbeeld geeft de Commissie, behoudens specifieke 
rechtvaardigingsgronden, geen goedkeuring aan voorstellen betreffende steun die meer dan vier jaar na de 
gebeurtenis moet worden betaald (punt V.B.1 van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de 
landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013). 

16  Zie voetnoot 5. 



 11

Gelieve duidelijk aan te geven welk soort schade door de aangemelde regeling wordt gedekt. 
Voorbeelden: schade aan machines en materieel, schade aan gebouwen (gelieve een 
onderscheid te maken tussen commercieel en residentieel gebruik), schade aan infrastructuur, 
schade aan voertuigen (geregistreerde roerende goederen), schade aan niet-geregistreerde 
roerende goederen (bijv. meubilair), schade aan voorraden, aan onafgewerkte producten, aan 
afgewerkte producten en goederen, schade door inkomstenderving, schade door staking van 
bedrijfswerkzaamheden, ... 

Zijn bepaalde soorten schade expliciet van de regeling uitgesloten? 

6.2. Methode voor de berekening van de schade 
Geef een gedetailleerde beschrijving van de berekeningsmethode per soort schade.  

Voorbeelden: 

− voor schade aan machines en materieel: op basis van de gewijzigde aankoopwaarde; 

− voor schade aan voorraden: op basis van boekhoudkundige documenten waaruit blijkt 
dat deze reeds bestonden ten tijde van de schade; 

− voor schade door inkomstenderving: gemiddelde inkomsten vóór rente en belastingen, 
afschrijvingen en loonkosten, op basis van resultatenrekeningen en vermenigvuldigd 
met het aantal dagen dat de activiteit is opgeschort. 

Geef aan hoe de schade per begunstigde zal worden vastgesteld (onafhankelijke deskundige, 
eigen taxatie van de schade tot een bepaald bedrag, ...). 

Zijn afschrijvingen van materiële goederen in aanmerking genomen bij de taxatie van de 
schade en de subsidiabele kosten? 

Indien de schade niet kan worden hersteld, gelieve dan te beschrijven onder welke 
voorwaarden vervanging door de regeling wordt gedekt (aankoop van nieuw materieel of 
bouw van nieuwe infrastructuur en gebouwen, ...). 

Zijn er beperkende voorwaarden (bijv. geldt er een drempel of een plafond voor de schade, 
wordt er slechts één soort schade per begunstigde gedekt, zijn specifieke combinaties van 
bepaalde soorten schade uitgesloten, ...)? 

Hoe zal overcompensatie worden uitgesloten? Gelieve in detail toe te lichten via welk 
mechanisme wordt gegarandeerd dat niet meer dan 100 % van de rechtstreeks door de ramp 
veroorzaakte schade zal worden gedekt (bijv. aftrek van verzekeringsuitkeringen).  

7. Vorm van de steun en steunbedrag 
Geef aan in welke vorm de steun aan de begunstigde ter beschikking zal worden gesteld. 
Voorbeelden: rechtstreekse subsidie, terugbetaalbare subsidie, zachte lening (geef 
bijzonderheden over de gestelde zekerheid), rentesubsidie, belastingvoordeel (gelieve te 
specificeren: belastingaftrek, versmalling belastinggrondslag, verlaagd belastingpercentage, 
belastinguitstel, ...), vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (of aanvaarding van 
uitstel van betaling van deze bijdragen), kwijtschelding van schulden, garantie (geef onder 
andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door de garantie worden 
gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie). 

Gelieve in geval van niet-transparante vormen van steun (andere dan rechtstreekse subsidies) 
aan te geven hoe het brutosubsidie-equivalent (BSE) zal worden berekend. 

Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en -
voorwaarden, in het bijzonder de steunintensiteit en de fiscale behandeling. Vermeld ook of 
de steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve 
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deze criteria te vermelden), dan wel of de steunverlenende autoriteiten een zekere 
discretionaire bevoegdheid hebben. 

Voorziet de regeling in een keuze tussen en/of een combinatie van verschillende vormen van 
steun (al dan niet op basis van bepaalde criteria)? Gelieve dit toe te lichten. 

Voorziet de regeling in een steunplafond per begunstigde? 

8. Steunintensiteit en cumulering 
De steunintensiteit moet worden uitgedrukt als percentage (steunbedrag gedeeld door 
subsidiabele kosten). Gelieve mogelijke differentiaties van steunintensiteiten toe te lichten 
(bijv. voor verzekerde en niet-verzekerde goederen, voor verschillende soorten subsidiabele 
kosten, voor verschillende vormen van steun, voor verschillende soorten schade, voor 
verschillende soorten begunstigden, enz.). 

Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere lokale, regionale, 
nationale of EU-regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele 
kosten voor dezelfde doelstelling/verschillende doelstellingen? Met de-minimissteun? Met 
verzekeringsuitkeringen? Met middelen uit andere bronnen? 

Geef duidelijk aan hoe steun in het kader van de aangemelde regeling eventueel kan worden 
gecumuleerd met andere steun of een schadeloosstelling uit andere bronnen.  

De schadeloosstelling moet worden berekend op het niveau van de individuele begunstigde. 
De totale schadeloosstelling, inclusief steun in het kader van de regeling, 
verzekeringsuitkeringen en andere steun, mag niet meer bedragen dan 100 % van de kosten 
van de door de natuurramp veroorzaakte schade. 

9. Steunverlenende autoriteit en beheer van de regeling 
Vermeld de steunverlenende autoriteit (die kan verschillen naar gelang van de vorm van de 
steun). 

Vermeld de voor het beheer van de regeling verantwoordelijke niveaus/autoriteiten.  

Zijn er voor het beheer van de regeling specifieke instanties opgericht (bijv. regionale 
commissies, enz.)? Zo ja, gelieve dan hun samenstelling, mandaat, bevoegdheden, enz. toe te 
lichten. 

Gelieve de basisvoorschriften voor steunaanvragen toe te lichten.  

Welke bewijsstukken dienen door de begunstigden te worden overgelegd (facturen, verslagen 
van gebouweninspecties, bestellingen van materialen, enz.)? Wie zal de bewijsstukken 
verzamelen en beoordelen (onafhankelijke deskundigen, bijzondere commissies, eigen taxatie 
voor schade onder een bepaalde drempel, ...)? 

Geef aan welke autoriteit verantwoordelijk is voor de betalingen. Is er meer dan één, gelieve 
dan hun interactie toe te lichten en te vermelden hoe wordt gegarandeerd dat alle betalingen 
worden geïdentificeerd en cumulering niet zal resulteren in overcompensatie. 

10. Ex-postrapportage over concrete gevallen van steunverlening 
Gelieve toe te lichten hoe de lidstaat na een specifieke natuurramp gegevens in het kader van 
de ex-postrapportage aan de Commissie zal verstrekken, en geef het voor de rapportage 
geplande tijdschema aan (bijv. feitelijke gegevens over de ramp, gedetailleerdere gegevens 
over de begunstigden, omvang van de schade en geplande steun).  

*** 
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DEEL III – Ex-postrapportage over concrete gevallen van steunverlening met het oog op 
monitoring van steunverlening in het kader van een ex-anteregeling 

Dit deel van de checklist heeft betrekking op de gegevens die aan de Commissie moeten 
worden verstrekt in het kader van de ex-postrapportage over concrete gevallen van uit hoofde 
van een bestaande ex-anteregeling verleende steun voor een specifieke natuurramp17. De 
lidstaten wordt verzocht argumenten aan te voeren waaruit blijkt dat de gebeurtenis onder de 
in het kader van de ex-anteregeling toegestane categorie valt. 

De steun kan rechtmatig verleend en onmiddellijk uitbetaald worden, aangezien de 
Commissie de maatregel reeds had goedgekeurd op het tijdstip van de goedkeuring van de ex-
anteregeling. Indien uit de rapportage (zowel overeenkomstig deel III van de onderhavige 
checklist als overeenkomstig Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie, bijlage III) 
of uit andere informatiebronnen zou blijken dat de voorwaarden van de ex-anteregeling niet 
zijn nageleefd, en dat de steun onrechtmatig is verleend, zal de Commissie deze informatie 
onverwijld onderzoeken met het oog op een mogelijke terugvordering overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 16 van de procedureverordening18.  

1. Feitelijke achtergrond 
1.1. Aard van de gebeurtenis 
Gelieve de specifieke natuurramp duidelijk te beschrijven. Indien er sprake is van een reeks 
gebeurtenissen, gelieve dan het onderlinge verband toe te lichten (bijv. extreem zware 
regenval, die tot een hoog rivierpeil leidde, wat op zijn beurt overstromingen, 
grondverschuivingen, enz. teweegbracht).  

Wanneer heeft de ramp zich voorgedaan? 

1.2. Geografische reikwijdte van de regeling 
Gelieve de geografische reikwijdte van de regeling (nationaal, regionaal) duidelijk af te 
bakenen. Hoe en op basis waarvan is deze reikwijdte vastgesteld? 

Gelieve een uitgebreide lijst van getroffen regio's of gemeenten te verstrekken, eventueel aan 
de hand van de indeling van de regionale-steunkaarten (NUTS 2, NUTS 3).  

De volgende gegevens zijn hierbij van nut: getroffen bevolking (ook als percentage van de 
hele bevolking van het getroffen land/gebied), economisch gewicht van de getroffen regio('s) 
voor het nationale bbp, kaarten waarop de getroffen regio's zijn aangegeven. 

Betreft het een grensoverschrijdende ramp (en is ze ook door buurlanden als ramp 
aangemerkt)?  

1.3. Omvang van de schade 
Gelieve de omvang van de door de natuurramp veroorzaakte schade aan te geven. Hoe en op 
basis waarvan is deze omvang vastgesteld? 

                                                 
17  Deze rapportagebepalingen staan los van de algemene bij Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie 

opgelegde verplichtingen inzake verslaguitbrenging, aangezien zij een ander doel dienen (d.w.z. naleving 
van de ex-anteregeling vs. jaarlijkse rapportage over de uitgaven). 

18  Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor 
de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1). 
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2. Rechtsgrondslag 
Geef aan of, naast de rechtsgrondslagen die zijn meegedeeld bij de aanmelding van de ex-
anteregeling, nog een aanvullende rechtsgrondslag is vastgesteld. Gelieve 
interacties/verschillen met de ex-anteregeling toe te lichten. 

3. Begunstigden 
Geef aan of bepaalde voorwaarden met betrekking tot de begunstigden zijn toegevoegd of 
gewijzigd ten opzichte van die welke in de aanmelding van de ex-anteregeling zijn vermeld. 

Geef zo mogelijk informatie over het aantal begunstigden per soort en per getroffen regio 
(bijv. in regio A: 10 grote ondernemingen, 15 kmo's en 20 micro-ondernemingen), of een 
uitgebreide lijst van begunstigden die steun hebben ontvangen. 

4. Looptijd 
Tot wanneer kunnen begunstigden een aanvraag tot vergoeding van de door de specifieke 
natuurramp veroorzaakte schade indienen? 

Tot wanneer kunnen begunstigden betalingen van steun tot herstel van de door deze 
specifieke ramp veroorzaakte schade ontvangen? 

Indien de steun in tranches wordt uitbetaald, gelieve dan een tijdschema en de begroting per 
tranche te verstrekken. 

5. Begroting en financiering 
Vermeld duidelijk de totale begroting die is toegewezen voor het herstel van schade als 
gevolg van de specifieke natuurramp waarop het verslag betrekking heeft. 

*** 


