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1. PROBLEEMSTELLING 

1.1. Beleidscontext 

Regionale steun wil de ontwikkeling van achterstandsregio's in Europa bevorderen door 
particuliere productieve investeringen te ondersteunen of, in een beperkt aantal gevallen, door 
exploitatiesteun te verlenen. 

In de richtsnoeren regionale steun zijn de regels bepaald waaronder lidstaten staatssteun 
kunnen verlenen om regionale economische ontwikkeling te ondersteunen. Zij bevatten ook 
regionale-steunkaarten met daarop aangegeven de gebieden waarin ondernemingen regionale 
steun kunnen ontvangen, en wat daar de steunintensiteit is.  

De regels voor regionale steun (de richtsnoeren regionale steun, de mededeling betreffende de 
criteria voor een diepgaande beoordeling van regionale steun voor grote 
investeringsprojecten, de algemene groepsvrijstellingsverordening) lopen eind 2013 af. 
Daarom werkt de Commissie aan een herziening van die regels.  

De herziening van de regels voor regionale steun moet rekening houden met de volgende, 
belangrijke ontwikkelingen:  

– het feit dat regionale verschillen in de EU in de periode 2007-2013 in zijn 
algemeenheid lijken te zijn afgenomen1 en de verschillende effecten van de 
economische crisis op regionaal niveau; 

– de vaststelling dat lidstaten steeds meer van groepsvrijstellingsverordeningen 
gebruikmaken om regionale steun toe te kennen (en zo kunnen vermijden dat de 
maatregelen eerst bij de Commissie moeten worden aangemeld) en het lanceren van 
het plan voor de modernisering van het EU-staatssteunbeleid2, dat inzet op een 
vereenvoudiging en rationalisering van de staatssteunregels en dat voor staatssteun 
het handhavingsbeleid wil concentreren op de meest verstorende steun;  

– de noodzaak om coherentie te verzekeren met de hervorming van het EU-
cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 en om rekening te houden met andere EU-
beleidslijnen binnen de Europa 2020-strategie. 

1.2. Algemene beleidsproblemen 
Het beleidsdoel van het toezicht op regionale steun is ervoor te zorgen dat steun positieve 
resultaten oplevert in termen van toegenomen economische activiteit in de steungebieden3 en 
dat deze positieve effecten opwegen tegen mogelijke negatieve effecten in termen van 
beperkingen van het handelsverkeer en de mededinging op de interne markt. De herziening 
van de richtsnoeren regionale steun wil daarom een antwoord bieden op twee belangrijke 
thema's: 

(1) de doeltreffendheid van regionale steun als een beleidsinstrument om regionale 
economische ontwikkeling te ondersteunen: zonder steun zouden bepaalde bedrijven 
toch besluiten om in het steungebied te investeren. Afdoende controle op het 

                                                            
1 Gemeten op NUTS 2-niveau, door de afnemende spreiding van het regionale bbp per inwoner, 

vergeleken met het EU-27-gemiddelde. 
2 Mededeling van de Commissie "De modernisering van het EU-staatssteunbeleid" (SAM) COM(2012) 

209 final van 8.5.2012. 
3 D.w.z. in gebieden die zijn aangewezen om in aanmerking te komen voor regionale steun op grond van 

artikel 107, lid 3, onder a) of c), VWEU (steungebieden onder a) of steungebieden onder c)).  



 

 

stimulerende effect is dus van cruciaal belang om te garanderen dat regionale steun 
als hefboom functioneert voor bijkomende particuliere investeringen in 
steungebieden. Wanneer onvoldoende wordt gecontroleerd op het stimulerende 
effect, houdt dit een aanzienlijk risico op welvaartsverlies (deadweight loss) in, 
hetgeen de mededinging verstoort en ten koste gaat van de toegevoegde waarde van 
regionale steun als een instrument voor economische ontwikkeling; 

(2) de regels voor regionale steun als doeltreffend instrument om de controle op de 
mededingingseffecten door de Commissie en de lidstaten te verzekeren: lidstaten 
passen de regels voor regionale steun verschillend toe; dit zou een bedreiging kunnen 
vormen voor de integriteit van de interne markt (waarbij regio's proberen elkaar te 
"overbieden" met steun). De controle van de Commissie op negatieve effecten van 
regionale steun is momenteel niet gericht op situaties waar het risico op 
concurrentiebeperkingen groter is. Dit zorgt dan weer voor onevenwichtigheden en 
ondoelmatigheden in het beheer van het staatssteunbeleid door de lidstaten en de 
Commissie. 

Daarnaast houden ondergeschikte beleidsproblemen verband met de coherentie tussen het 
toezicht op regionale steun en andere EU-beleidstakken en de noodzaak om regels en 
procedures te vereenvoudigen en de administratieve formaliteiten te beperken. 

1.3. Problemen met betrekking tot de vormgeving en de toepassing van de 
richtsnoeren regionale steun 

• Aandeel steungebieden binnen de EU: Op welk percentage moet het totale 
bevolkingsaandeel van steungebieden worden vastgesteld? Rechtvaardigt de afname 
van de regionale verschillen dat het totale bevolkingsaandeel wordt verminderd? Of 
moet het bestaande percentage, in deze tijden van economisch neergang, worden 
gehandhaafd? Dient er een algemene herziening te komen van de steunkaart wanneer 
de volledige impact van de crisis op het regionale niveau bekend is? 

• Regio's met de grootste behoeften op EU-niveau en op nationaal niveau: Hoe moet 
het evenwicht er uitzien tussen het aanwijzen van steungebieden uit EU-oogpunt 
(verschillen tussen lidstaten) en het overlaten van deze keuze aan lidstaten, op basis 
van nationale beleidsoverwegingen (verschillen binnen de lidstaat)? Hoeveel 
flexibiliteit moeten lidstaten krijgen om steungebieden aan te wijzen? Moet de 
Commissie vooraf meer gebieden afbakenen (bijv. overgangsregio's, grensregio's, 
eilanden, bergachtige gebieden)?  

• Differentiëren van steunintensiteiten volgens categorieën steungebieden4: Moeten de 
bestaande plafonds voor steunintensiteiten worden gehandhaafd, verhoogd of 
verlaagd? Welke steunpercentages bieden passende prikkels voor bedrijven om in 
steungebieden te investeren, terwijl de ongunstige effecten voor de mededinging 
(windfall-effecten, verschuiving van investeringen) en de overheidsfinanciën 
(welvaartsverlies) zoveel mogelijk worden beperkt? 

• Sectorale toepassing van de richtsnoeren regionale steun: Moet regionale steun 
verboden blijven in de ijzer- en staalindustrie, de synthethischevezelindustrie en de 
kolenindustrie? Hoe moet regionale steun in de scheepsbouwsector worden 
beoordeeld? En moet al deze steun worden aangemeld?  

• Differentiëring van de regels tussen kmo's en grote ondernemingen: Hoe te 
verzekeren dat investeringssteun ondernemingen, met name grote ondernemingen, 

                                                            
4 Momenteel lopen de steunintensiteitsplafonds (eventuele opslagen voor bijv. kmo's niet meegerekend) 

uiteen van 10% tot 50%, afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de steungebieden. 



 

 

ertoe aanzet om investeringen uit te voeren die anders niet in de steungebieden 
hadden plaatsgevonden? Moet steun voor investeringen door grote ondernemingen 
worden verboden in steungebieden onder c) (omdat daar de kans kleiner is dat de 
positieve effecten van de steun opwegen tegen de negatieve effecten dan in 
steungebieden onder a))? Of moeten er voor bepaalde soorten investeringen striktere 
voorwaarden gelden? 

• Forumshopping: Moeten er regels komen om de overlapping tussen de richtsnoeren 
regionale steun en andere steunkaders te beperken, door bijvoorbeeld in de 
richtsnoeren gelijkwaardige voorwaarden op te nemen als in andere toepasselijke 
steunkaders, met name om mogelijke concurrentieproblemen te vermijden? Moet op 
gereguleerde markten (zoals de energiesector) steunverlening worden toegestaan op 
grond van de richtsnoeren regionale steun of alleen op grond van sectorspecifieke 
regels? 

• Aanmeldingsdrempels en transparantie: Moet de aanmeldingsdrempel voor 
individuele steun worden veranderd om te voorkomen dat maatregelen die een 
geringe bedreiging inhouden voor de mededinging, moeten worden aangemeld, 
terwijl dat bij potentieel verstorende maatregelen dan weer niet zou hoeven? Hoe 
kunnen de cumulatieve verstorende effecten van steun in het kader van grote 
regelingen in beeld worden gebracht? Wat te doen met regionale steun waardoor 
activiteiten of bedrijven verhuizen? Moet de eis dat de lidstaat meer details 
publiceert over de verleende steun (transparantieregeling) gelden voor alle steun, 
ongeacht het steunbedrag? 

• Regels om aangemelde regionale-steunmaatregelen op hun verenigbaarheid te 
beoordelen: Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de steun bijdraagt aan een 
doelstelling van gemeenschappelijk belang (d.w.z. cohesiedoelstelling) en geschikt is 
om deze gemeenschappelijke doelstelling te bereiken? Hoe ervoor te zorgen dat de 
steun het gedrag van de begunstigde verandert (d.w.z. dat, zonder de steun, de 
investering niet of op een andere locatie had plaatsgevonden) en beperkt is tot het 
minimum dat nodig is om deze gedragswijzing te bewerkstelligen? Hoe kan een 
betere oplossing worden gevonden voor de potentieel sterker verstorende effecten 
van aangemelde steun, zodat ook buitensporig ongunstige effecten op de 
mededinging kunnen worden vermeden?  

2. ANALYSE UIT OOGPUNT VAN SUBSIDIARITEIT 
Staatssteuntoezicht is een uitsluitende bevoegdheid van de Commissie. De Commissie moet 
staatssteun die lidstaten verlenen, op zijn verenigbaarheid beoordelen hetzij rechtstreeks op 
grond van artikel 107, lid 3, onder a) of c), VWEU, hetzij op basis van de richtsnoeren waarin 
de Commissie de procedurele en inhoudelijke regels heeft vastgesteld die zij zal toepassen bij 
het beoordelen van de effecten van regionale steunmaatregelen. 

3. DOELSTELLINGEN 
De richtsnoeren regionale steun willen een evenwicht vinden tussen twee algemene 
doelstellingen:  

– de "cohesiedoelstelling": ervoor zorgen dat de steun om de economische 
ontwikkeling van bepaalde gebieden te bevorderen, de voorwaarden inzake het 
handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden niet zodanig verandert dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad;  



 

 

– de "mededingingsdoelstelling": een kader aanreiken aan de hand waarvan de 
Commissie de verenigbaarheid van aangemelde steunmaatregelen kan beoordelen op 
een wijze die in verhouding staat tot de potentiële effecten ervan op de interne markt.  

Deze tweevoudige algemene doelstelling kan verder worden uitgesplitst in de volgende 
specifieke doelstellingen:  

(1) doeltreffendheid en doelmatigheid:  

– regionale steun concentreren op de gebieden met de meeste achterstand, maar 
lidstaten toch ruimte bieden om een nationaal regionaal beleid te voeren; 

– ervoor zorgen dat de regionale steun is afgestemd op de sectoren en bedrijven 
die deze nodig hebben;  

– het steunniveau beperken tot het minimum dat nodig is om de verwachte 
voordelen voor de regionale ontwikkeling te bereiken; 

– het onderzoek van de Commissie toespitsen op steunmaatregelen waar het 
risico dat zij het handelsverkeer en de mededinging verstoren, het grootst is; 

– de methodes versterken voor het beoordelen van de positieve en negatieve 
effecten van steun (gemeenschappelijke beginselen, economische analyse). 

(2) Administratieve vereenvoudiging: 

– de regeldruk voor bedrijven en overheidsdiensten in de lidstaten zo beperkt 
mogelijk houden;  

– de eisen die op het punt van transparantie en verslaglegging aan lidstaten 
worden gesteld, vereenvoudigen en rationaliseren. 

(3) Coherentie: 

– de doelstellingen en beginselen van het initiatief voor de modernisering van de 
EU-staatssteunregels (SAM) ten uitvoer brengen; 

– bijdragen aan de doelstellingen van het EU-cohesiebeleid en nodeloze 
restricties bij de tenuitvoerlegging van EU-fondsen vermijden; 

– zorgen voor coherentie met andere EU-beleidslijnen in het kader van de 
Europa 2020-strategie en de inspanningen van de lidstaten ondersteunen in de 
richting van een doelmatiger gebruik van publieke middelen. 

4. BELEIDSOPTIES 
De drie onderzochte beleidsopties kunnen als volgt worden samengevat:  

• het basisscenario (optie 1): de bepalingen van de bestaande richtsnoeren regionale 
steun verlengen, maar gebruikmaken van de recentst beschikbare Eurostat-gegevens 
(gegevens over 2008-2010 voor regionaal bbp per hoofd van de bevolking en over 
2009-2011 voor regionale werkloosheid5) om de regionale-steunkaarten voor 2014-
2020 vast te stellen; 

• optie 2: in essentie zou het hier gaan om beperkte aanpassingen aan de bestaande 
regels, in hoofdzaak om de bestaande praktijk te rationaliseren en de beoordeling van 
de effecten op de mededinging te versterken, terwijl toch sterk de nadruk blijft liggen 
op de cohesiedoelstelling van regionale steun;  

                                                            
5 Dezelfde reeks gegevens zou ook in opties 2 en 3 worden gebruikt. 



 

 

• optie 3: deze optie omvat meer ingrijpende aanpassingen aan de bestaande regels, in 
hoofdzaak om de steunpercentages te verlagen en om bij het optreden in het kader 
van het staatssteuntoezicht zich toe te spitsen op de meest verstorende zaken, door 
prioriteit te geven aan de mededingingsdoelstelling van regionale staatssteun.  

Belangrijkste kenmerken van de verschillende opties 
 Basisscenario  

(Optie 1) 
Optie 2 Optie 3 

1. Aanwijzing van steungebieden 
Totale 
bevolkingsaandeel 

45,5% 46,54% 38% 

Aanwijzing 
steungebieden onder a) 

Bbp <75% EU-
gemiddelde  

Cf. basisscenario  bbp <75% of 
werkloosheid > 150% 
EU-gemiddelde  

Overgangsregeling - van 
steungebied onder a) 
naar steungebied onder 
c) 

Voor alle vroegere 
steungebieden onder a) 

Cf. basisscenario  Geen 
overgangsregeling 

Niet vooraf bepaalde 
steungebieden onder c) - 
toewijzingsmethode 

Vooral indicatoren op 
nationaal niveau 

Indicatoren op zowel 
nationaal als EU-
niveau 

Vooral indicatoren op 
EU-niveau 

Vangnet 50% 100% voor 
programmalanden; 
50%; 
bevolkingsaandeel min. 
7,5%  

Vangnet 

Steunintensiteiten  (Onveranderd) Lichte vermindering, 
behalve voor minst 
ontwikkelde regio's 

Sterke vermindering 

2. Toepassingsgebied en verbanden met andere steunkaders en richtsnoeren 
Sectoraal 
toepassingsgebied 

Scheepsbouw en kolen 
uitgesloten; steun voor 
ijzer en staal en 
synthetische vezels 
verboden 

Scheepsbouw 
ingesloten; steun voor 
kolen, ijzer en staal en 
synthetische vezels 
verboden 

Geen verbod (steun 
voor kolen, ijzer en 
staal, en synthetische 
vezels moet 
aangemeld) 

Differentiatie tussen 
kmo's en grote 
ondernemingen 

Steun voor grote 
ondernemingen in 
steungebieden onder c) 
toegestaan 

Steun voor grote 
ondernemingen in 
steungebieden onder c) 
alleen toegestaan voor 
nieuwe activiteiten of 
producten 

Geen steun voor grote 
ondernemingen in 
steungebieden onder 
c) 

Forumshopping Toegestaan Toegestaan onder 
sleutelvoorwaarden 
overgenomen uit 
andere richtsnoeren 
(behalve voor energie)  

Niet toegestaan 

3. Aanmeldingsverplichting en transparantie 
Aanmeldingsverplichting  Sectorale regelingen; 

alle regelingen voor 
exploitatiesteun; 
individuele steun > 
aanmeldingsdrempel; 
ad-hocsteun 

Sectorale regelingen 
(ook scheepsbouw); 
grote regelingen; 
bepaalde regelingen 
voor exploitatiesteun; 
individuele steun > 
aanmeldingsdrempel; 
ad-hocsteun; steun 

Bepaalde regelingen 
inzake 
exploitatiesteun; 
individuele steun > 15 
mln EUR in 
steungebieden onder 
a) en > 5 mln EUR in 
steungebieden onder 



 

 

i.v.m. verhuizing; steun 
aan grote 
ondernemingen in 
steungebieden onder c) 
voor nieuwe producten 

c); steun ijzer en 
staal, synthetische 
vezels, kolen 

Transparantie  Alleen voor projecten 
met in aanmerking 
komende kosten > 50 
mln EUR (grote 
investeringsprojecten) 

Voor alle individuele 
steun 

Cf. basisscenario (+ 
publicatie op website 
lidstaat) 

4. Beoordeling verenigbaarheid 
Bijdrage aan de 
regionale ontwikkeling 

Formele eisen: 
projecten in 
steungebieden; 
diepgaande beoordeling 
(aantonen regionale 
bijdrage alleen voor 
begunstigden met 
marktaandeel > 25% of 
indien capaciteit > 5% 
op achterblijvende 
markten) 

Strikte eisen: aan te 
tonen op niveau van de 
regeling; project moet 
bijdragen aan 
doelstellingen van de 
regeling; diepgaande 
beoordeling voor alle 
aangemelde zaken 

Alleen formele eisen 

Stimulerend effect Formele eisen 
(diepgaande 
beoordeling voor 
nulscenario bij grote 
investeringsprojecten) 

Strengere eisen voor 
stimulerend effect; 
diepgaande 
beoordeling voor alle 
individuele steun  

Alleen formele eisen 

Evenredigheid Inachtneming 
steunintensiteit 
(diepgaande 
beoordeling netto 
extrakosten bij grote 
investeringsprojecten) 

Voor kmo's: 
steunintensiteit; voor 
grote ondernemingen: 
netto extrakosten; 
diepgaande 
beoordeling voor alle 
aangemelde 
individuele steun 

Alleen 
steunintensiteit 

Afwegingstoets Alleen voor grote 
investeringsprojecten 
na diepgaande 
beoordeling 

Voor alle aangemelde 
individuele steun 

Geen afwegingstoets 
(verbod meest 
verstorende steun) 

5. EFFECTBEOORDELING 

5.1. Aanwijzing van steungebieden 

• Geografische dekking: 

Aandachtspunt Effect6 
 

Oorzaken 

Optie 2: + Licht verruimd geografisch toepassingsgebied 1. Doeltreffendheid 
bevorderen regionale 
economische 
ontwikkeling 

Optie 3: − − Sterk verminderd geografisch toepassingsgebied 

2. Doelmatigheid bij Optie 2: 0 : 

                                                            
6 ++: positief effect; +: positief effect; 0: geen significant effect; −: negatief effect; − −: sterk negatief 

effect. 



 

 

controle verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Optie 3: + + Veel lager algemeen steunpeil 

Optie 2: 0 : 3. Samenhang met 
andere EU-
beleidsgebieden 

Optie 3: − − Gebrek aan samenhang met EU-cohesiebeleid 

Optie 2: 0 : 4. Vermindering 
regeldruk Optie 3: 0 : 

• Steunintensiteit:  

Aandachtspunt Effect Oorzaken 
Optie 2: − Licht verminderde steunintensiteiten 1. Doeltreffendheid 

bevorderen regionale 
economische 
ontwikkeling 

Optie 3: − − Sterk verminderde steunintensiteiten 

Optie 2: + Cf. supra 2. Doelmatigheid bij 
controle verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Optie 3: +  Cf. supra (maar met meer steungebieden onder 
a)) 

Optie 2: − Lichte beperking financiering in kader andere 
EU-beleidslijnen 

3. Samenhang met 
andere EU-
beleidsgebieden Optie 3: − − Sterke beperking financiering in kader andere 

EU-beleidslijnen 
Optie 2: 0 : 4. Vermindering 

regeldruk Optie 3: 0 : 

5.2. Toepassingsgebied en verband met andere staatssteuninstrumenten  

Aandachtspunt Effect Oorzaken 
Optie 2: + Scheepsbouw opgenomen; nadruk op nieuwe 

activiteiten/producten in steungebieden onder c) 
1. Doeltreffendheid 
bevorderen regionale 
economische 
ontwikkeling 

Optie 3: − Risico op steun aan bedrijfstakken in 
moeilijkheden; beperkt toepassingsgebied 

Optie 2: + Licht verruimd toepassingsgebied en aangepaste 
garanties tegen forumshopping 

2. Doelmatigheid bij 
controle verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Optie 3: + Geen steun voor grote ondernemingen (vermijden 
potentieel sterke negatieve effecten); geen 
forumshopping 

Optie 2: +/− Meer samenhang met EU-energie- en milieubeleid; 
minder samenhang met cohesiebeleid en industrieel 
beleid EU 

3. Samenhang met 
andere EU-
beleidsgebieden 

Optie 3: +/− Meer samenhang met EU-energie- en 
industriebeleid; minder samenhang met EU-milieu- 
en cohesiebeleid 

Optie 2: 0 : 4. Vermindering 
regeldruk Optie 3: + Vereenvoudigde toepassing 

5.3. Aanmeldingsverplichting en transparantie 

Aandachtspunt Effect Oorzaken 
Optie 2: 0 : 1. Doeltreffendheid 

bevorderen regionale 
economische 

Optie 3: 0 : 



 

 

ontwikkeling 
Optie 2: +  Brede reeks verstorende maatregelen aan te 

melden 
2. Doelmatigheid bij 
controle verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Optie 3: − Alleen meest verstorende maatregelen aan te 
melden 

Optie 2: 0 : 3. Samenhang met 
andere EU-
beleidsgebieden 

Optie 3: + Maakt groepsvrijstelling voor ruimere reeks 
maatregelen mogelijk, wat absorptie EU-fondsen 
bevordert 

Optie 2: + Minder maatregelen aan te melden; ruimere 
transparantie-eisen 

4. Vermindering 
regeldruk 

Optie 3: − Minder zaken aan te melden, maar strengere 
eisen voor maatregelen met groepsvrijstelling 

5.4. Beoordeling verenigbaarheid 

Aandachtspunt Effect Oorzaken 
Optie 2: + + Striktere eisen voor bijdrage aan ontwikkeling 

regio's en voor stimulerend effect 
1. Doeltreffendheid 
bevorderen regionale 
economische 
ontwikkeling 

Optie 3: 0 : 

Optie 2: + + Striktere voorwaarden, diepgaande beoordeling 
voor alle aangemelde, individuele steun 

2. Doelmatigheid bij 
controle verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Optie 3: + Verbod meest verstorende steun 

Optie 2: 0 : 3. Samenhang met 
andere EU-
beleidsgebieden 

Optie 3: 0 : 

Optie 2: − Striktere voorwaarden voor grote ondernemingen 4. Vermindering 
regeldruk Optie 3: 0 : 

6. VERGELIJKING VAN DE OPTIES 
Omvang effecten (ten opzicht van basisscenario) 

Opties Doeltreffendheid 
bevorderen 
regionale 

economische 
ontwikkeling 

Doelmatigheid bij 
controle 

verstoringen 
mededinging en 
handelsverkeer 

Samenhang met 
andere EU-

beleidsgebieden 

Vermindering 
regeldruk 

1a. Aanwijzing van steungebieden 
Optie 2  + 0 0 0 
Optie 3 − − + + − − 0 
1b. Steunintensiteiten: 
Optie 2  − + − 0 
Optie 3 − − + − − 0 
2. Toepassingsgebied en verband met andere staatssteuninstrumenten 
Optie 2  + + + / − * 0 
Optie 3 − + + / − * + 
3. Aanmeldingsverplichting en transparantie 
Optie 2  0 + 0 + 
Optie 3 0 − + − 



 

 

4. Beoordeling verenigbaarheid 
Optie 2  + + + + 0 − 
Optie 3 0 + 0 0 
* Afhankelijk van de EU-beleidslijn. 

Op alle punten zou optie 2 de voorkeurcombinatie van opties zijn. 

7. MONITORING EN EVALUATIE 
DG Concurrentie zal zijn algemene monitoring voor staatssteun (jaarlijkse monitoring op 
basis van een steekproef van zaken, het Scorebord Staatssteun) voortzetten. Het zal ook 
specifieke monitoringindicatoren ontwikkelen voor de richtsnoeren regionale steun 2014-
2020.  

De Commissie kan lidstaten vragen om de looptijd van bepaalde aangemelde regelingen te 
beperken (doorgaans tot vier jaar of minder). Verplichte doorlichtingen door onafhankelijke 
deskundigen zullen moeten worden uitgevoerd voor regelingen die een risico inhouden op een 
aanzienlijke beperking van de mededinging, met name voor regelingen met een groot 
jaarbudget of waarbij veranderingen aan de marktomgeving, de technologische omgeving of 
de regelgeving kunnen plaatsvinden. Deze doorlichtingen dienen op een gemeenschappelijke 
methodiek te zijn gebaseerd en zullen worden gepubliceerd.  

De Commissie is voornemens de richtsnoeren regionale steun opnieuw te bezien in de eerste 
helft van 2017, op basis van een consultatie van de lidstaten, andere belanghebbenden en 
mogelijk zelfs een onafhankelijke doorlichting. Zij zal voor de richtsnoeren ook een 
doorlichting achteraf uitvoeren, evenwel tijdig met het oog op de herziening daarvan voor de 
periode na 2020. 
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