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Toelichting bij het voorstel tot herziening van de richtsnoeren inzake regionale 

steunmaatregelen 

Deze notitie wil de doelstelling en de reikwijdte van het voorstel tot herziening van de richtsnoeren 

inzake regionale steunmaatregelen (“de richtsnoeren regionale steun”) verduidelijken. Deze notitie 

hoort bij de raadpleging over het voorstel voor de richtsnoeren regionale steun, die tien weken zal 

lopen.  

Burgers, organisaties en overheden kunnen hun mening geven over het voorstel van de Commissie 

voor de nieuwe richtsnoeren regionale steun. Naast de raadpleging zal een vergadering met de 

lidstaten worden gehouden om hun feedback over de ontwerprichtsnoeren te verzamelen.  

De raadpleging vindt plaats op basis van de Engelse versie van de ontwerprichtsnoeren. De 

vertalingen in alle EU-talen zullen geleidelijk, zodra deze beschikbaar komen, op de website worden 

geplaatst Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen in elektronische vorm indienen en moeten 

duidelijk aangeven of hun antwoord vertrouwelijk is. In dat geval moet ook een niet-vertrouwelijke 

versie van het antwoord worden verstrekt die op de website van DG Concurrentie kan worden 

gepubliceerd. 

1. Achtergrond 

De Europese Unie wordt gekenmerkt door grote regionale verschillen qua economische welvaart, 

inkomen en werkloosheid, en door de economische impact van de huidige uitbraak van COVID-19 

dreigen die verschillen nog groter te worden. Regionale steun is bedoeld om de economische 

ontwikkeling in achterstandsregioʼs van de Unie te ondersteunen, terwijl een gelijk speelveld tussen 

de lidstaten verzekerd wordt. Het is een belangrijk instrument dat door de lidstaten wordt gebruikt om 

de regionale ontwikkeling te versterken. 

De huidige structuur van het kader voor regionale steun bestaat uit vier onderdelen: 

 de bepalingen van het Verdrag1, namelijk artikel 107, lid 3, onder a), en artikel 107, lid 3, 

onder c);  

 de bepalingen inzake regionale steun in de algemene groepsvrijstellingsverordening2; 

 de richtsnoeren regionale steun 2014-20203; en  

 de regionale-steunkaarten voor de periode 2014-2020, in afzonderlijke besluiten van de 

Commissie goedgekeurd. 

In de richtsnoeren regionale steun zet de Commissie uiteen op welke voorwaarden regionale steun als 

verenigbaar met de interne markt kan worden beschouwd en legt zij de criteria vast om de gebieden te 

bepalen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), of artikel 107, lid 3, onder c), 

van het Verdrag. De regionale-steunkaarten bepalen welke regio’s voor steun in aanmerking komen 

(steungebieden). 

In 2019 ging de Commissie van start met een evaluatie van het regionale steunkader in het kader van 

de geschiktheidscontrole4 van het pakket voor de modernisering van het staatssteunbeleid van 2012, 

                                                           
1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
2 Zie PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1. In 2017 werd de algemene groepsvrijstellingsverordening gewijzigd (PB L 

156 van 20.6.2017, blz. 1). 
3 Zie PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1. Op 2 juli 2020 werd een verlenging van de richtsnoeren regionale steun 

met één jaar (tot eind 2021) goedgekeurd.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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om te na te gaan of de richtsnoeren regionale steun nog steeds geschikt waren voor het beoogde doel 

Uit de voorlopige resultaten is gebleken dat de regels in principe goed gewerkt hebben, maar dat voor 

de periode daarna enkele gerichte verbeteringen nodig zijn. 

Op 11 december 2019 heeft de Commissie de mededeling over de Europese Green Deal gepubliceerd, 

waarin de krijtlijnen worden getrokken van het beleid om Europa tegen 2050 het eerste 

koolstofneutrale continent ter wereld te maken. Om de Europese Green Deal uit te voeren, moeten alle 

sectoren in actie komen. Voorts is op 19 februari 2020 de Europese digitale strategie gepresenteerd, 

die ervoor moet zorgen dat de digitale transformatie mensen en bedrijven ten goede komt en 

tegelijkertijd de doelstellingen van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 helpt te verwezenlijken. 

Voor deze dubbele transitie naar een groene en digitale economie moeten ook de huidige 

staatssteunregels worden aangepast. De Commissie onderzoekt en evalueert verder aanvullende 

maatregelen op het gebied van staatssteuntoezicht op basis van duidelijke en objectieve criteria, die 

tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal kunnen bijdragen. 

De richtsnoeren regionale steun 2014-2020 zouden eind 2020 verstrijken en zijn op 2 juli 2020 

verlengd tot eind 20215. De aanneming van de nieuwe richtsnoeren regionale steun is gepland voor 

begin 2021, zodat de lidstaten voldoende tijd hebben om hun regionale-steunkaarten voor te bereiden 

en aan te melden voordat de nieuwe richtsnoeren regionale steun zoals gepland begin 2022 in werking 

treden. 

De bepalingen inzake regionale steun in de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen niet onder 

deze raadpleging. Die bepalingen zijn echter ook geëvalueerd tijdens de lopende 

geschiktheidscontrole en de resultaten zullen in het derde kwartaal van 2020 worden gepubliceerd. Op 

2 juli 2020 heeft de Commissie een verlenging van de algemene groepsvrijstellingsverordening met 

drie jaar aangekondigd — tot eind 20236. 

2. Voorgestelde wijzigingen in de ontwerptekst van de herziene richtsnoeren regionale 

steun 

 

De herziening van de richtsnoeren regionale steun is grotendeels gebaseerd op de voorlopige 

resultaten7, het bewijsmateriaal en de gegevens die zijn verzameld in het kader van de evaluatie van 

de richtsnoeren regionale steun 2014-2020, waaronder een raadpleging van de belanghebbenden8, een 

retrospectieve evaluatiestudie9 en de openbare raadpleging over alle regels waarop de 

geschiktheidscontrole betrekking had10, in combinatie met de ervaring van de Commissie in haar 

beschikkingspraktijk. Voorts moeten de richtsnoeren worden aangepast aan de huidige economische 

omstandigheden en rekening houden met nieuwe beleidsprioriteiten zoals de Green Deal en de 

digitale strategie.  

Gezien de aard van de reeds bestaande richtsnoeren en de resultaten van de evaluatie worden de 

richtsnoeren regionale steun over het geheel genomen geschikt geacht voor het doel. De huidige 

richtsnoeren regionale steun worden slechts in beperkte mate gewijzigd en er zijn geen significante 

beleidskeuzen die in een afzonderlijke effectbeoordeling moeten worden beoordeeld, die voor dit 

initiatief dus niet nodig werd geacht.  

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Het werkdocument van de diensten van de Commissie was op het moment van de raadpleging nog niet 

gepubliceerd. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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Meer concreet ligt de focus bij de herziening van de richtsnoeren op de volgende gebieden:  

 De richtsnoeren regionale steun zijn aangenomen in 2013, enkele maanden vóór de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. Daardoor bestaan er enkele verschillen tussen de beide 

teksten, wat omwille van de samenhang en duidelijkheid moet worden vermeden. De 

terminologie, definities enz. worden daarom zoveel mogelijk afgestemd op de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. Er zijn ook beperkte wijzigingen in de structuur van de tekst 

om de logica te verbeteren, herhalingen te voorkomen enz. Daarnaast worden de punten over 

evaluatie en transparantie geactualiseerd om voor coherentie tussen de staatssteunregels te 

zorgen. 

 De richtsnoeren regionale steun zijn niet van toepassing op sectoren die onder specifieke 

staatssteunrichtsnoeren vallen, noch op sectoren waar een historische structurele 

overcapaciteit bestaat, namelijk staal en synthetische vezels. De lijst van uitgesloten sectoren 

in punt 10 van de huidige richtsnoeren regionale steun wordt geactualiseerd om rekening te 

houden met de ontwikkeling van de sectoren en de markt. Daardoor is de sector synthetische 

vezels niet langer uitgesloten, aangezien uit de voorlopige resultaten van de 

geschiktheidscontrole blijkt dat deze sector niet langer door structurele overcapaciteit wordt 

gekenmerkt. De uitsluiting van de staalsector lijkt dan weer nog altijd gerechtvaardigd. De 

productie van bruinkool en steenkool wordt niet als verenigbaar met de interne markt 

beschouwd omdat investeringen in die sector niet in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van de Europese Green Deal: daarom wordt voorgesteld deze sector uit te 

sluiten van het toepassingsgebied van de toekomstige richtsnoeren regionale steun. Ten slotte 

zullen de richtsnoeren regionale steun niet langer voorzien in de mogelijkheid steun te 

verlenen voor breedband en onderzoeksinfrastructuur, aangezien de Commissie niet op de 

hoogte is van een daadwerkelijk gebruik van die bepalingen en omdat er voor beide sectoren 

specifieke richtsnoeren11 zijn, die momenteel ook worden herzien om geschikt te blijven voor 

de beleidsdoelstellingen van de Commissie. Daarom lijkt het de voorkeur te verdienen dat 

voor alle steun aan die twee sectoren de specifieke richtsnoeren gelden. 

 De richtsnoeren regionale steun bepalen de voorwaarden voor de selectie van de regio’s die 

voor steun in aanmerking komen en die in de regionale-steunkaarten zullen worden 

opgenomen. In het algemeen moet voor de vaststelling van de kaarten in eerste instantie het 

totale bevolkingsaandeel als uitgangspunt worden vastgesteld, dat het percentage bepaalt van 

de totale bevolking van de EU dat onder steungebieden zal vallen. In de volgende stappen 

zullen de steungebieden die als steungebieden onder a) en vooraf vastliggende steungebieden 

onder c) worden aangewezen, door de Commissie worden bepaald volgens de in de 

richtsnoeren regionale steun beschreven methode en op basis van de meest recente statistische 

gegevens over het bbp en de werkloosheid. Deze methode, die bij de opstelling van de 

regionale-steunkaarten in 2013 en in mindere mate bij de tussentijdse evaluatie van de kaarten 

werd toegepast, heeft naar behoren gewerkt en was niet onderhevig aan fundamentele kritiek. 

Daarom wordt voorgesteld de methode ongewijzigd te laten. De huidige regionale-

steunkaarten werden echter bepaald op basis van de statistische gegevens over de periode 

2008-2010 en weerspiegelen dus niet langer de economische realiteit. Bijgevolg worden het 

aandeel regionale steun, de steungebieden onder a) en de vooraf vastliggende steungebieden 

onder c) geactualiseerd volgens de hierboven vermelde methode, op basis van de meest 

recente statistische gegevens over het bbp en de werkloosheid, wat aansluit bij de procedure 

in de laatste periode. Het bevolkingsplafond is vastgesteld op 47 %. De regionale-

steunkaarten zijn geldig voor de periode 2022-2027.  

                                                           
11 EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle 

uitrol van breedbandnetwerken (PB C 25 van 26.1.2013, blz. 1); communautaire kaderregeling 

inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PB C 198 van 27.6.2014, blz. 1).  
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Wat de economische verstoring ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 betreft, heeft de 

Commissie meer gerichte instrumenten ingevoerd. Tegelijkertijd kan de door de pandemie 

veroorzaakte schok meer langdurige gevolgen hebben voor bepaalde regio’s. Op dit moment 

is het nog te vroeg om te voorspellen welke impact de COVID-19-crisis op middellange en 

lange termijn zal hebben en welke regio’s zwaar zullen worden getroffen. Om de problemen 

aan te pakken van de lidstaten die het zwaarst door de crisis getroffen zijn, plant de 

Commissie een tussentijdse evaluatie van de regionale-steunkaarten in 2024, waarin rekening 

zal worden gehouden met de statistische gegevens over de periode 2020-2022.  

 De huidige bepalingen inzake steunintensiteit in de richtsnoeren regionale steun zijn 

gebaseerd op de aanname dat hoge steunintensiteiten gerechtvaardigd zijn in regio’s met een 

laag bbp per hoofd van de bevolking, om de inhaalbeweging van de minder ontwikkelde 

regio’s te stimuleren. De huidige richtsnoeren regionale steun voerden een algemene 

verlaging van de plafonds voor steunintensiteit voor alle categorieën van regio’s in, met 

uitzondering van de regioʼs met de sterkste achterstand. Daarvoor waren verschillende 

redenen, zoals de afname van de verschillen binnen de EU en de toegenomen integratie van 

de interne markt (waardoor het waarschijnlijker is dat steun die op één plaats wordt verleend, 

elders wordt gevoeld). In de huidige periode hebben de richtsnoeren regionale steun goed 

gewerkt en konden de regionale verschillen verder worden verkleind. In het voorgestelde 

ontwerp zijn de maximale steunintensiteiten opnieuw verhoogd tot het niveau van de vorige 

richtsnoeren regionale steun om de doelstellingen van de Europese Green Deal en de digitale 

strategie te ondersteunen door extra stimulansen mogelijk te maken voor particuliere 

investeringen in die regio’s, onder meer door grote ondernemingen in steungebieden onder a).  

 Omdat echter gebleken is dat het weinig waarschijnlijk is dat steun ten behoeve van 

investeringen van grote ondernemingen een stimulerend effect heeft, was steun voor 

investeringen van grote ondernemingen in steungebieden onder c) op grond van de 

richtsnoeren regionale steun in mindere mate toegestaan dan investeringen door kmo’s. De 

huidige richtsnoeren regionale steun beperken immers de mogelijkheid van steun aan grote 

ondernemingen in steungebieden onder c) tot initiële investeringen die nieuwe economische 

activiteiten in het gebied creëren (greenfieldinvestering; diversificatie naar nieuwe 

producten). De huidige richtsnoeren regionale steun voerden de mogelijkheid in om steun te 

verlenen aan grote ondernemingen in steungebieden onder c) voor de diversificatie van 

bestaande vestigingen naar nieuwe procesinnovatie, onder voorbehoud van aanmelding bij en 

goedkeuring door de Commissie.  

Uit de beschikkingspraktijk van de Commissie blijkt dat tijdens de zes jaar van uitvoering van 

de richtsnoeren regionale steun slechts één geval van “nieuwe procesinnovatie” is 

goedgekeurd. Volgens de voorlopige resultaten uit de externe evaluatiestudie en de 

opmerkingen die tijdens de raadpleging van de belanghebbenden en de lidstaten zijn 

ontvangen, brengen de huidige bepalingen inzake staatssteun voor investeringen in nieuwe 

procesinnovaties een zware administratieve last mee, waardoor voor het gebruik van andere 

soorten steun wordt geopteerd. Daarom wordt voorgesteld die specifieke bepaling te 

schrappen en tegelijkertijd de mogelijkheid te behouden om steun te ontvangen voor 

greenfieldinvesteringen en diversificaties. In de evaluatie zijn daarbij geen vraagtekens 

geplaatst. 

 In het proces voor de selectie van steungebieden wijst de Commissie eerst de steungebieden 

onder a) en vooraf vastliggende steungebieden onder c) aan en worden daarna de zogenaamde 

niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) door de lidstaten geselecteerd. Volgens de 

bestaande regels (punt 168 van de huidige richtsnoeren regionale steun) zijn er vijf, nogal 

heterogene, categorieën niet vooraf vastliggende steungebieden onder c): i) de eerste twee 

worden gedefinieerd op basis van het aantal inwoners, het bbp per hoofd van de bevolking en 

het werkloosheidscijfer; ii) de derde categorie heeft betrekking op geografisch geïsoleerde 

gebieden (eilanden, bergachtige gebieden, schiereilanden), mits aan bepaalde voorwaarden 
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wordt voldaan; iii) de vierde betreft regioʼs die grenzen aan een steungebied onder a) of die 

een landsgrens delen met een derde land, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan; en 

iv) de vijfde heeft betrekking op regio’s die een belangrijke structurele verandering 

ondergaan, of die zich in zware, relatieve achteruitgang bevinden, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan.  

De vijf criteria van punt 168 van de huidige richtsnoeren regionale steun, op basis waarvan de 

lidstaten niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) konden aanwijzen, worden 

gehandhaafd, aangezien bij de opstelling van de regionale-steunkaarten of in de openbare 

raadpleging dienaangaande geen fundamentele problemen aan het licht zijn gekomen. Om te 

voorkomen dat de lidstaten dubbel werk hebben met betrekking tot gebieden die steun 

ontvangen uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie, wordt echter voorgesteld dat de 

lidstaten de status van niet vooraf vastliggend steungebied onder c) kunnen toekennen aan 

gebieden die bezig zijn met een rechtvaardige transitie, zonder de verantwoording te hoeven 

verstrekken die normaliter vereist is voor de toepassing van criterium 5. Voor gebieden die 

steun ontvangen uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie wordt de structurele wijziging 

geacht te zijn aangetoond als onderdeel van het respectieve plan voor een rechtvaardige 

transitie. 

De Commissie nodigt belanghebbenden uit om in hun reactie aan te geven of en in hoeverre het 

wenselijk is dat in de richtsnoeren regionale steun, naast de reeds in de ontwerptekst voorgestelde 

wijzigingen, nog meer maatregelen worden opgenomen, op basis van duidelijke en objectieve criteria 

die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal. 


