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Waarschuwing: 
Dit handboek geeft een beknopte, en soms vereenvoudigde, samenvatting van de regels inzake 
staatssteun. Het spreekt dan ook voor zich dat aan de samenvattingen en tabellen in dit 
handboek geen rechten kunnen worden ontleend. Voor een betrouwbaardere versie van de 
regels die voor elke sector van toepassing zijn, raadpleegt u best de volledige wetsteksten. 
Daarom vindt u in dit handboek ook aangegeven waar u elk van deze teksten in het EU-
Publicatieblad (of op de website van DG Comp) kunt vinden. 
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1. INLEIDING 

1.1. Belang van het mkb 

Het midden- en kleinbedrijf (het mkb) (of de kmo's) vormt de ruggengraat van de Europese 
economie.  In de EU zijn er meer dan 23 miljoen mkb-bedrijven, of 99% van de Europese 
ondernemingen. Het mkb is dé bron van werkgelegenheid in Europa en biedt werkgelegenheid 
aan meer dan 100 miljoen werknemers. Het is sterk geworteld in de plaatselijke en regionale 
gemeenschap en vormt een garantie voor sociale cohesie en stabiliteit. Het mkb speelt een 
belangrijke rol voor de Europese groei doordat het goed is voor 60% van het Europese bbp. 
Dynamische ondernemers kunnen bij uitstek inspelen op de globalisering en de steeds snellere 
technologische veranderingen. Ook speelt het mkb een belangrijke rol in het innovatieproces en 
is het dus een belangrijk element voor de kenniseconomie. 

In dat verband heeft de Commissie recent (juni 2008) de Small Business Act voor Europa1 
goedgekeurd. Met die Small Business Act wil zij het politieke signaal geven dat zij de centrale rol 
van het mkb voor de EU-economie erkent. Dit besluit tekent voor het eerst een omvattend 
beleidskader uit voor de EU en de EU-lidstaten. Daarom wil de Small Business Act de algehele 
beleidsaanpak ten aanzien van het ondernemerschap verbeteren, het principe "denk eerst klein" in 
het hele beleid - van regelgeving tot dienstverlening - verankeren en de groei van het mkb 
bevorderen door de resterende knelpunten te helpen overwinnen. In dat besluit is een groot aantal 
initiatieven genoemd om het mkb op verschillende niveau te stimuleren.  

Toegang tot passende financiering is een van de grootste problemen waarmee het mkb in de EU 
te kampen heeft. De betrokken risico's zijn vaak de reden waarom investeerders en banken liever 
ervan afzien bedrijven in hun start- en aanloopfase te financieren. In het huidige klimaat van 
economische vertraging en financiële crisis heeft het mkb het nog veel moeilijker om toegang tot 
financiering te krijgen dan andere ondernemingen. Daardoor stellen zij hun zoektocht naar de 
middelen die zij voor hun groei en voor hun geplande investeringen nodig hebben, uit of zien zij 
er gewoon van af. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van het voorstel van de Commissie 
voor een Europees economisch herstelplan zoals dat op 26 november 2008 door 
Commissievoorzitter J.-M. Barroso is aangekondigd.  Het herstelplan bouwt voor op de Small 
Business Act om het hele mkb nog meer te helpen, onder meer door erg concrete, specifieke 
maatregelen om de administratieve rompslomp voor het bedrijfsleven te verminderen, hun 
cashflow te stimuleren en meer mensen in het ondernemerschap te loodsen. Doel van het 
herstelplan is het om, samen met de Europese Investeringsbank en het Europese 
Investeringsfonds, het mkb beter toegang tot financiering te geven. Ook herhaalt het plan 
nogmaals dat de lidstaten ten volle moeten gebruikmaken van de recent hervormde regels voor de 
verlening van het juiste soort staatssteun aan het mkb. Staatssteun voor het Europese midden- en 
kleinbedrijf zal op het punt van concurrentievermogen alleen resultaten opleveren indien de steun 
inzet op structurele verbeteringen van de marktvoorwaarden via "slimme investeringen" - die 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's - "Denk eerst klein". Een "Small Business Act" voor Europa, 
COM(2008) 394 definitief van 25.6.2008. 
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resulteren in meer innovatie, meer onderzoek, hogere energie-efficiëntie, betere opleiding en 
banen van betere kwaliteit. Om de mogelijkheden voor staatssteun aan het mkb te verruimen, 
heeft de Commissie een pakket vereenvoudigingsmaatregelen aangekondigd dat de 
besluitvorming moet versnellen en dat het voor lidstaten makkelijker moet maken om bepaalde 
soorten steun aan het mkb te verlenen. 

Daarnaast kunnen algemene EU-financieringsprogramma's, zoals het programma 
Concurrentievermogen en innovatie (CIP)2 en het Kaderprogramma voor onderzoek3 maximaal 
worden ingezet om het mkb te steunen. In lijn daarmee is het mogelijk de synergie-effecten 
tussen de Lissabonstrategie en de Europese Agenda inzake klimaatverandering en energie te 
versterken door investeringen in innovatieve low-carbontechnologieën en energie-
efficiëntiemaatregelen te bevorderen. Die investeringen zullen het Europese 
concurrentievermogen versterken en tegelijk helpen om onze doelstellingen inzake 
energiezekerheid en klimaatverandering te bereiken. 
 
1.2. Staatssteun voor het mkb 

In de eerste plaats is het belangrijk aan te stippen dat lidstaten, om het mkb te steunen, 
verschillende instrumenten kunnen gebruiken die niet als staatssteun worden beschouwd. 
Zo zijn er de algemene steunmaatregelen zoals een algemene vermindering van de belasting op 
arbeid en van de sociale premies, bevordering van investeringen in algemene scholing en 
opleiding, maatregelen voor het verstrekken van voorlichting, advies, algemene bijstand en 
opleiding aan werklozen, en verbeteringen in de arbeidswetgeving. Dit soort maatregelen vormen 
geen staatssteun en kunnen dus onmiddellijk door de lidstaten ten uitvoer worden gelegd. Ook 
een aantal maatregelen uit de Small Business Act houden geen staatssteun in - zoals het inkrimpen 
van betalingsachterstand om de cashflow van het mkb te verbeteren of het voorstel van de 
Commissie om kleine ondernemingen vrij te stellen van buitensporige rapportagelast door 
boekhoudkundige regels en statistische verslaglegging.  
Steunmaatregelen voor het mkb die wèl staatssteun inhouden in de zin van artikel 87, lid 1, van 
het Verdrag, moeten de procedures voor staatssteun volgen. Een aantal van deze maatregelen zal: 

• onder bepaalde voorwaarden niet als staatssteun worden beschouwd (zie verder de 
hoofdstukjes "de-minimismaatregelen voor een beperkt bedrag" of "staatsgaranties"); 

• staatssteun vormen, maar kunnen onmiddellijk door de lidstaten worden toegestaan 
zonder dat deze bij de Commissie behoeven te worden gemeld (zie verder de maatregelen 
die onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen); 

• in de regel als verenigbare staatssteun worden beschouwd indien ze voldoen aan de 
voorwaarden uit de betreffende richtsnoeren en steunkaders van de Commissie (zie 
verder de betreffende hoofdstukjes over risicokapitaalsteun, O&O&I-steun, milieusteun 
en regionale steun). Deze maatregelen moeten bij de Commissie worden gemeld en 
kunnen pas ten uitvoer worden gebracht nadat de Commissie daarvoor toestemming heeft 
gegeven. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm  
3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding  

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding
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De Commissie heeft de staatssteunregels onlangs gemoderniseerd, om de lidstaten aan te 
moedigen hun investeringen beter af te stemmen op de doelstellingen van de Lissabonstrategie 
voor groei, banen en concurrentievermogen. Daarbij is bijzondere aandacht gegaan naar het mkb 
- met meer mogelijkheden om staatssteun te verlenen. Het mkb komt namelijk in aanmerking 
voor alle categorieën steun die onder de EU-staatssteunregels zijn toegestaan. En bij 
steunmaatregelen die ook voor grote ondernemingen open staan, krijgt het mkb hogere 
steunintensiteiten. Omdat het marktfalen in het geval van kleine ondernemingen, in vergelijking 
met middelgrote ondernemingen, groter is, zijn voor deze beide categorieën ondernemingen 
verschillende basissteunintensiteiten en opslagen vastgesteld. 
Bovendien zijn de staatssteunregels sterk vereenvoudigd en gestroomlijnd dankzij de onlangs 
goedgekeurde algemene groepsvrijstellingsverordening4: de lidstaten beschikken thans over 
een ruim arsenaal aan steunmaatregelen voor het mkb met een minimum aan administratieve 
lasten. De categorieën steun die in deze algemene groepsvrijstellingsverordening zijn 
opgenomen, behoeven niet vooraf te worden aangemeld. De lidstaten kunnen deze categorieën 
dus onmiddellijk verlenen en behoeven de Commissie pas achteraf daarover te informeren. Om in 
het kader van deze verordening ontheffing te krijgen, moeten steunmaatregelen voldoen aan een 
aantal voorwaarden die in de verordening is beschreven. Meer bepaald geldt deze algemene 
groepsvrijstellingsverordening alleen voor zogeheten transparante steun - steun waarvan het 
steunbedrag vooraf precies kan worden berekend. 

Lidstaten kunnen het mkb verschillende soorten steun verlenen en de verschillende 
steunmaatregelen cumuleren voor zover de cumuleringsregels uit de verordening worden 
nageleefd. Een en hetzelfde mkb-bedrijf kan bijvoorbeeld tegelijk steun krijgen voor een 
opleidingsproject (opleidingssteun), voor de aanschaf van een machine (investeringssteun) en om 
deel te nemen aan beurzen, zonder dat het de gebruikelijke aanmeldingsprocedure behoeft te 
doorlopen; het betreft immers steun voor verschillende activiteiten ("verschillende subsidiabele 
kosten"). 
 
Dit handboek wil een beknopt overzicht geven van wat er, binnen de EU-regels voor staatssteun, 
zo al mogelijk is aan mkb-steun.  
 
De volledige tekst van de betrokken wetsteksten vindt u op de website van DG Comp: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
Mkb-steun is geconsolideerd en vereenvoudigd voor alle sectorale afwijkingen. De belangrijkste 
afwijkingen gelden in hoofdzaak voor de volgende sectoren: de landbouw en visserij, de 
landbouw, de kolenindustrie, de scheepsbouwsector, de ijzer- en staalindustrie, en de 
synthetischevezelindustrie. Nadere gegevens over sectorspecifieke regels vindt u in de 
betreffende specifieke wetteksten. 
 
De sectoren waarvoor specifieke staatssteunregels gelden zijn: 

                                                 
4 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun 

op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden 
verklaard ("de algemene groepsvrijstellingsverordening"), PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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- de visserij en acquacultuur: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_nl.htm5 

- de landbouwsector: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_nl.htm6 

- de energie- en vervoerssector: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                 
5 Zie de richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en 

aquacultuursector, PB C 84 van 3.4.2008, blz. 10. 
6 Zie Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing 

van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die 
landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001, PB L 358 van 
16.12.2006, blz. 3. 

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

 Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 26 oktober 2006 betreffende de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun, PB L 302 van 1.11.2006, 
blz. 29. 

 Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde 
producten en voor bepaalde niet in bijlage I vermelde producten, PB C 252 van 12.9.2001, blz. 5. 

 Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun betreffende TSE-tests, gecrepeerde dieren en slachtafval, 
PB C 324 van 24.12.2002, blz. 2. 

7 Zie de mededeling van de Commissie inzake communautaire richtsnoeren voor financiering van 
luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven 
als thuishaven, PB C 312 van 9.12.2005, blz. 1. 

 Mededeling van de Commissie - Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, 
PB C 13 van 17.1.2004, blz. 3. 

 Mededeling van de Commissie - Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan 
spoorwegondernemingen, PB C 184 van of 22.7.2008, blz. 13. 

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_nl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm
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1.3. Definities 

1.3.1. Wat is een kleine of middelgrote onderneming ("kmo")? 

Op het gebied van staatssteun wordt als definitie van een kleine of middelgrote onderneming 
(mkb-onderneming) (hierna "kmo" genoemd) de gemeenschappelijke definitie gehanteerd die de 
Commissie publiceerde in haar betreffende aanbeveling8. U vindt deze definitie ook in bijlage 1 
van de algemene groepsvrijstellingsverordening en in bijlage II bij dit handboek.  
 
■ Een middelgrote onderneming is een onderneming die voldoet aan elk van de volgende 
criteria: 
- minder dan 250 werknemers, en 
- een jaaromzet van minder dan 50 miljoen EUR, en/of een balanstotaal van minder dan 43 
miljoen EUR. 

 
■ Een kleine onderneming is een onderneming die aan elk van de volgende criteria voldoet: 

- minder dan 50 werknemers, en 
- een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen EUR. 
 
■ Een micro-onderneming is een onderneming die aan elk van de volgende criteria voldoet: 

- minder dan 10 werknemers, en 
- een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen EUR. 
 
Deze criteria gelden voor de onderneming als geheel (inclusief dochterondernemingen in andere 
lidstaten en niet-EU-landen). De aanbeveling geeft definities van wat een zelfstandige 
onderneming, partner-onderneming en verbonden onderneming is, zodat de daadwerkelijke 
economische positie van de betrokken kmo's kan worden beoordeeld.  
 
 

1.3.2. Enkele sleutelbegrippen uit het staatssteunrecht 

• "steun" of "steunmaatregel": elke maatregel die aan alle criteria van artikel 87, lid 1, van het 
Verdrag voldoet; 

• "steunregeling": elke regeling op grond waarvan aan ondernemingen die in de regeling op 
algemene en abstracte wijze zijn omschreven, individuele steun kan worden toegekend 
zonder dat hiervoor nog uitvoeringsmaatregelen vereist zijn, alsmede elke regeling op grond 
waarvan steun die niet aan een bepaald project is gebonden, voor onbepaalde tijd en/of voor 
een onbepaald bedrag aan één of meer ondernemingen kan worden toegekend; 

• "steunintensiteit": het steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de subsidiabele kosten; 

                                                 
8 Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen, PB L 124 van 20.05.2003, blz. 36; ook te vinden onder: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_nl.pdf.   
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• "steungebieden": voor regionale steun in aanmerking komende gebieden, zoals die zijn 
afgebakend op de regionale-steunkaart die voor de betrokken lidstaat voor de periode 2007-
2013 is goedgekeurd. 
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2. FINANCIËLE STEUN VOOR KMO'S  

2.1. Gering steunbedrag (de zgn. de-minimisregel) 

Met de-minimisverordening beschikken de lidstaten over een instrument om ondernemingen, en 
met name kmo's, erg snel beperkte bedragen aan subsidies te verlenen, zonder dat dit bij de 
Commissie behoeft te worden gemeld en zonder dat enige administratieve procedure moet 
worden doorlopen. De regel is gebaseerd op de aanname dat in het overgrote deel van de 
gevallen subsidies voor een beperkt bedrag het interstatelijke handelsverkeer en de mededinging 
tussen de lidstaten niet beïnvloeden - en dus geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van 
het EG-Verdrag vormen. 
 
Volgens de de-minimisverordening is steun tot 200 000 EUR per onderneming over een 
periode van 3 belastingjaren geen staatssteun in de zin van het Verdrag. Dit betekent dat 
lidstaten deze steunbedragen kunnen verlenen zonder enige procedurele last.  
Een staatsgarantie tot 1,5 miljoen EUR kan gelden als overeenkomend met een steunbedrag 
van niet meer dan 200 000 EUR. 
 
Volgens de tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de 
toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zie verder hoofdstuk 4 
van dit handboek) kunnen lidstaten - op bepaalde voorwaarden - voor de periode tot 31 december 
2010 een vast bedrag van tot 500 000 EUR per onderneming verlenen. Dit soort steun die 
volgens de tijdelijke kaderregeling is toegestaan, vormt staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, 
van het EG-Verdrag. Dat geldt echter niet voor de 200 000 EUR de-minimissteun die volgens de 
de-minimisverordening is toegestaan. 

 
 

Voorwaarden:  

• Het plafond van de de-minimissteun ligt op 200 000 EUR (bruto-subsidie-equivalent) over drie 
belastingjaren.  

• Het plafond geldt voor het totaal van alle staatssteun die als de-minimissteun wordt beschouwd. 
Dit betekent niet dat de begunstigde geen andere staatssteun kan krijgen op grond van 
regelingen die door de Commissie zijn vastgesteld. Wel geldt daarbij de verderop beschreven 
cumuleringsregel. 

• Het plafond is van toepassing op alle soorten steun, ongeacht de vorm van de de-minimissteun 
of het daarmee nagestreefde doel. De enige vorm van steun waarvoor de de-minimisregel niet 
kan gelden, is exportsteun. 

• De verordening is alleen van toepassing op "transparante" vormen van steun - steun dus 
waarvan het bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een 
risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd.  
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Deze verordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle 
sectoren met uitzondering van: 

• steun voor ondernemingen in de visserij en aquacultuur9; 
• steun voor ondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten10;  
• steun voor ondernemingen die landbouwproducten verwerken en afzetten (in bepaalde 

gevallen); 
• steun voor activiteiten die verband houden met de uitvoer naar niet-EU-landen of andere 

EU-lidstaten; 
• steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen; 
• steun voor ondernemingen in de kolenindustrie; 
• steun voor van de aanschaf van vervoersmiddelen voor vrachtvervoer over de weg door 

ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren; 
• steun aan ondernemingen in moeilijkheden. 
 

Wat is transparante steun? 
Steun is transparant wanneer het bruto-subsidie-equivalent ervan vooraf precies kan worden 
berekend zonder dat een risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd. 

Enkele voorbeelden: 

• Steun in de vorm van leningen geldt als transparante de-minimissteun indien voor het 
berekenen van het bruto-subsidie-equivalent de marktrente is gebruikt die van toepassing is 
op het tijdstip dat de steun is toegekend. 

• Steun in de vorm van kapitaalinjecties geldt alleen als transparante de-minimissteun 
indien het totale door de overheid ingebrachte bedrag het de-minimisplafond niet 
overschrijdt. 

• Steun in de vorm van risicokapitaalmaatregelen geldt alleen als transparante 
de-minimissteun indien onder de betrokken risicokapitaalregeling de aan elke 
doelonderneming verstrekte middelen het de-minimisplafond niet overschrijden. 

• Individuele steun die in het kader van een garantieregeling wordt verleend aan 
ondernemingen die geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, geldt als transparante 
de-minimissteun wanneer het in het kader van een dergelijke regeling gegarandeerde 
gedeelte van de onderliggende lening niet meer dan 1,5 miljoen EUR per onderneming 
bedraagt. 

• Individuele steun die in het kader van een garantieregeling wordt verleend aan in het 
wegvervoer actieve ondernemingen die geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, 
geldt als transparante de-minimissteun wanneer het in het kader van een dergelijke regeling 

                                                 
9 Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de 

artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector (PB L 193 van 25.7.2007, 
blz. 6): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:NL:PDF 

10 Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van 
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PB L 337 
van 21.12.2007, blz. 35): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:NL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
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gegarandeerde gedeelte van de onderliggende lening niet meer dan 750 000 EUR per 
onderneming bedraagt. 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PB L 379 van 
28.12.2006, blz. 5) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:NL:PDF  
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2.2. Staatsgaranties  

Staatsgaranties zijn een belangrijk instrument om de ontwikkeling van ondernemingen te 
ondersteunen en hun makkelijker toegang tot financiering te bieden. Dit geldt met name voor 
kmo's.  
 
In 2008 keurde de Commissie een mededeling over staatssteun in de vorm van garanties 
goed. Het belangrijkste doel daarvan is vast te leggen onder welke voorwaarden een 
staatsgarantie geen staatssteun vormt, volgens de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag. De 
mededeling reikt duidelijke en transparante methodieken aan om het steunbestanddeel van een 
garantie te berekenen. Zij is van toepassing op alle garanties waarbij er een overdracht van 
risico's plaatsvindt. Garanties houden meestal verband met een lening of met een andere 
financiële verplichting van een kredietnemer jegens een kredietgever. Dit soort garanties kunnen 
afzonderlijk worden verleend of in het kader van een regeling. Toch kunnen er ook andere 
garantievormen bestaan. Ook daarop is de mededeling van toepassing. 
 
Voor kmo's zijn er vereenvoudigde regels ingevoerd om de specifieke problemen te helpen 
aanpakken die kmo's ondervinden om toegang tot financiering te krijgen. De lidstaten beschikken 
over twee instrumenten om het steunbestanddeel van een garantie voor een kmo op een 
eenvoudige wijze te bepalen:  

• Zij kunnen gebruikmaken van vooraf bepaalde zgn. safe harbour-premies, die zijn 
gebaseerd op ratingklassen en die als marktconform - en dus vrij van steun - gelden. Deze 
premies kunnen ook dienst doen als referentie voor het berekenen van het steunequivalent 
in het geval van lagere premies.  

• Voor startersbedrijven is een safe harbour-premie van 3,8% van toepassing, zelfs 
indien geen rating beschikbaar is.  

• Voor regelingen kan één algemene premie worden berekend, wanneer het garantiebedrag 
minder dan 2,5 miljoen EUR per onderneming bedraagt. Dit biedt ook de 
mogelijkheid om risico's te poolen in het geval van beperkte garantiebedragen ten 
behoeve van kmo's. 

 
Voorwaarden:  

a) Individuele garanties: 

• de kredietnemer is geen onderneming in moeilijkheden11  
• de garantie houdt met een welbepaalde financiële transactie verband en is beperkt qua 

bedrag en duur 
• de garantie dekt niet meer dan 80% van de uitstaande lening (of andere financiële 

verplichting) 
• de terugbetalingen, de afnemende omvang van de garantie en de verdeling van de 

verliezen verlopen evenredig 
• voor de garantie wordt een marktconforme prijs betaald 

                                                 
11 Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 

ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2). Zie ook punt 3.9 van dit handboek. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
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• mogelijkheid om gebruik te maken van een vooraf bepaalde safe harbour-premie 
(gekoppeld aan de rating van de kmo).  

b) Garantieregelingen:  

• ondernemingen in moeilijkheden zijn van de regeling uitgesloten12 
• de garanties houden met een welbepaalde financiële transactie verband en zijn beperkt qua 

bedrag en duur 
• de garantie dekt niet meer dan 80% van de uitstaande lening (of andere financiële 

verplichting) 
• de premies worden ten minste jaarlijks herzien 
• de premies dekken de normale aan de garantie verbonden risico's, de beheerskosten van de 

regeling en een jaarlijkse vergoeding over een toereikend kapitaal 
• transparante voorwaarden voor toekomstige garanties (bv. subsidiabele ondernemingen) 
• mogelijkheid om te werken met safe harbour-premies of met één premie (om te vermijden 

dat voor begunstigde kmo's individuele ratings nodig zijn) voor garanties tot 2,5 miljoen 
EUR per onderneming binnen een bepaalde regeling (waardoor voor beperkte 
garantiebedragen ten behoeve van kmo's het risico kan worden gepoold). 

 

Meer informatie vindt u in: 
- Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (PB C 155 van 20.6.2008, blz. 10 en het 
corrigendum in PB C 244 van 25.9.2008, blz. 32)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:NL:PDF  
 

                                                 
12 Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 

ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2). Zie ook punt 3.9 van dit handboek. 
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2.3. Risicokapitaalsteun 

Risicokapitaal is een belangrijk financieringsinstrument voor kmo's. Sinds augustus 2006 zijn 
nieuwe richtsnoeren voor risicokapitaalsteun van toepassing.  
 
Met de algemene groepsvrijstellingsverordening werd steun in de vorm van risicokapitaal 
opgenomen bij de categorieën steun die zijn vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding.  
 
De Commissie stelde een nieuwe safe harbour-drempel vast van 1,5 miljoen EUR per doel-
kmo. Blijft de steun onder dit plafond, dan gaat de Commissie er in beginsel van uit dat 
alternatieve financiering via risicokapitaalmarkten ontbreekt (dat er dus sprake is van 
marktfalen).  
 
Deze maatregelen stimuleren de oprichting van risicokapitaalfondsen en de investeringen in 
snelgroeiende kmo's. Dit is van bijzonder belang in economische omstandigheden die de 
risicoaversie in de Europese financiële sector verscherpen. 
 
Risicokapitaalsteun kan in alle economische sectoren worden verleend, behalve voor 
ondernemingen:  

• in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en 
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden; 

• in de scheepsbouwsector, in de kolen-, en ijzer- en staalindustrie. 
 

Sleutelbegrippen:  
Safe-harbour-drempel: de risicokapitaalmaatregel voorziet in financieringstranches, geheel of ten 
dele uit staatssteun gefinancierd, van maximaal 1,5 miljoen EUR per doel-kmo over een periode 
van 12 maanden. 

Risicokapitaal: financiering met risicodragend vermogen en hybride kapitaal van ondernemingen 
tijdens hun vroege-groeifasen (seed-, aanloop- en groeifase). Omvat informele investeringen door 
business angels, durfkapitaal en alternatieve, in (onder meer snelgroeiende) kmo's ondernemingen 
gespecialiseerde beurzen. 

 
Voorwaarden 
De richtsnoeren bieden de mogelijkheid van sommige van de onderstaande voorwaarden af te 
wijken. In dat geval wordt de steun beoordeeld via een nadere beoordeling, waarbij de positieve en 
negatieve effecten van de maatregel tegen elkaar worden afgewogen. 

Volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening moet elk van deze voorwaarden zijn 
vervuld: 

• tot 1,5 miljoen EUR per doelonderneming over een periode van 12 maanden; 
• voor kmo's in steungebieden en voor kleine ondernemingen buiten steungebieden is de 

risicokapitaalmaatregel beperkt tot het verschaffen van seed capital, aanloopkapitaal en/of 
expansiekapitaal.  
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• voor middelgrote ondernemingen buiten steungebieden is de risicokapitaalmaatregel 
beperkt tot het verschaffen van seed capital en/of aanloopkapitaal, met uitsluiting van 
expansiekapitaal; 

• het investeringsfonds verschaft ten minste 70% van zijn totale budget aan doel-kmo's in 
de vorm van aandelenkapitaal of hybride kapitaalinstrumenten; 

• ten minste 50% van de financiering door het investeringsfonds wordt verschaft door 
particuliere investeerders; 

• in het geval van investeringsfondsen die uitsluitend op kmo's in steungebieden zijn gericht, 
wordt ten minste 30% van de financiering door particuliere investeerders verschaft; 

• het investeringsfonds is winstgericht en het beheer ervan vindt op zakelijke basis plaats. 
 

 
Categorieën steun die binnen de richtsnoeren mogelijk zijn 

 De oprichting van investeringsfondsen ("durfkapitaalfondsen") waarin de Staat een 
partner, investeerder of deelnemer is, zelfs tegen minder gunstige voorwaarden dan de overige 
investeerders. 

 Garanties aan risicokapitaalverschaffers of durfkapitaalfondsen waarmee de 
investeringsverliezen deels kunnen worden opgevangen, of garanties voor leningen aan 
investeerders/fondsen voor risicokapitaalinvesteringen, mits de door de overheid geboden 
dekking van potentiële onderliggende verliezen niet meer dan 50% van het nominale 
gegarandeerde investeringsbedrag beloopt. 

 Andere financiële instrumenten ten gunste van investeerders van risicokapitaal of 
durfkapitaalfondsen om extra kapitaal voor investeringen te verschaffen. 

 Fiscale prikkels voor investeringsfondsen of beheerders daarvan, of voor investeerders, 
om risicokapitaalinvesteringen te doen. 

 
Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

 De oprichting van investeringsfondsen ("durfkapitaalfondsen") waarin de Staat een 
partner, investeerder of deelnemer is, zelfs tegen minder gunstige voorwaarden dan de overige 
investeerders. 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van 
risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen (PB C 194 van 18.8.2006, 
blz. 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:NL:PDF  
 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. STEUN OM DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN KMO'S TE 
STIMULEREN 

 
3.1. Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) 

In 2006 heeft de Commissie een kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) goedgekeurd. De algemene 
groepsvrijstellingsverordening van 2008 is ook van toepassing op heel wat categorieën 
O&O&I. Zowel het steunkader als de algemene groepsvrijstellingsverordening bevatten nieuwe 
bepalingen op het gebied van innovatie, die specifiek op kmo's zijn toegesneden. Deze bieden 
de mogelijkheid om steun beter af te stemmen op het creëren van banen en groei overeenkomstig 
de in de Lissabonagenda uitgezette koers.  
 
Categorieën steun die binnen het O&O&I-steunkader mogelijk zijn 

 Steun aan O&O-projecten: Deze categorie omvat steun voor: 
- fundamenteel onderzoek: maximaal 100% van de subsidiabele uitgaven 
- industrieel onderzoek: maximaal 80% van de subsidiabele uitgaven voor kleine 
ondernemingen en 75% voor middelgrote ondernemingen 
- experimentele ontwikkeling: maximaal 60% van de subsidiabele uitgaven voor kleine 
ondernemingen en 50% voor middelgrote ondernemingen.  

 Steun voor technische haalbaarheidsstudies: Er kan steun worden verleend voor 
technische haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van 
industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor kmo's kan de steun 75% van de 
subsidiabele kosten bedragen voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van 
activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek en 50% van de subsidiabele kosten voor 
studies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van experimentele ontwikkeling.  

 Steun voor industriële-eigendomsrechten voor kmo's: Dit soort steun kan dienen voor de 
kosten verbonden aan de verkrijging en validering van octrooien en andere industriële-
eigendomsrechten.  

 Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel: De werknemers moeten in een 
nieuw gecreëerde functie binnen de begunstigde onderneming werken en ten minste 2 jaar in 
dienst zijn geweest bij de onderzoeksorganisatie of de grote onderneming die de werknemers 
detacheert.  
De steunintensiteit bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten, gedurende 
maximaal 3 jaar per onderneming en per uitgeleende werknemer.  

 O&O-steun in de landbouw- en visserijsector: De steun gaat rechtstreeks naar de 
onderzoeksorganisatie en het mag niet gaan om niet met onderzoek verband houdende steun 
die rechtstreeks wordt verleend aan een onderneming die landbouwproducten produceert, 
verwerkt of afzet, noch om prijsondersteuning voor producenten van landbouwproducten. De 
steunintensiteit bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, waarbij in elke zaak 
aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

 

 Steun voor innovatieve starters: De begunstigde onderneming is een kleine onderneming
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die minder dan 6 jaar bestaat op het tijdstip van de steunverlening.  
In het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening geldt een onderneming als 
innovatief indien de O&O-kosten van de begunstigde onderneming ten minste 15% van haar 
totale exploitatiekosten bedragen in ten minste één van de drie aan de steunverlening 
voorafgaande jaren of, in het geval van een startende onderneming zonder enige financiële 
voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende belastingjaar, gecertificeerd door een 
onafhankelijke accountant. 
De begunstigde onderneming mag pas 3 jaar nadat de steun voor innovatieve starters is 
verleend, andere steun dan O&O&I-steun en steun ten behoeve van risicokapitaal 
ontvangen. 
Het steunbedrag bedraagt maximaal 1 miljoen EUR. Het steunbedrag kan echter oplopen tot 
1,5 miljoen EUR in steungebieden uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag 
en tot 1,25 miljoen EUR in steungebieden uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c), van het 
Verdrag. 

 Steun voor innovatieadvies- en innovatieondersteuningsdiensten 
Het steunbedrag bedraagt niet meer dan 200 000 EUR per begunstigde over een periode van 
3 jaar. Wanneer de dienstverrichter een nationale of Europese certificering heeft, mag de 
steun 100% van de subsidiabele kosten dekken; anders is dit soort steun beperkt tot 75% 
van de subsidiabele kosten. 

 Steun voor proces- en organisatie-innovatiediensten 
De proces- of organisatie-innovatie moet nieuw zijn of sterk verbeterd ten opzichte van de 
state-of-the-art in de betrokken sector in de EU, en moet een duidelijke vorm van risico 
inhouden. Organisatie-innovatie houdt steeds verband met het gebruik en de exploitatie van 
ICT-technologie om de organisatie te veranderen. 
De maximum steunintensiteit bedraagt 25% voor middelgrote ondernemingen en 35% voor 
kleine ondernemingen.  

 Steun voor innovatieclusters 
- Investeringssteun voor het opzetten, uitbreiden en begeleiden van innovatieclusters mag 

uitsluitend worden toegekend aan de rechtspersoon die de innovatiecluster opereert.  
De maximum steunintensiteit bedraagt 25% voor middelgrote en 35% voor kleine 
ondernemingen. Voor clusters in steungebieden gelden hogere steunintensiteiten. 

- De rechtspersoon die de innovatiecluster opereert, kan tijdelijk ook exploitatiesteun voor 
het aansturen van clusters krijgen. 

 

Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

ALLE steuncategorieën van O&O&I-steun uit het steunkader vallen onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening - en zijn dus vrijgesteld van de aanmeldingsprocedure, met 
uitzondering van:  

1. Steun voor proces- en organisatie-innovatiediensten 

2. Steun voor innovatieclusters  

3. Grote bedragen individuele steun: De O&O&I-categorieën vallen onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening zolang de volgende aanmeldingsdrempels (per onderneming, 
per project/studie) niet worden overschreden:   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• indien het project overwegend fundamenteel onderzoek is: 20 mln EUR* 
• indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 10 mln EUR* 
• voor alle overige projecten: 7,5 mln EUR* 
• steun voor industriële-eigendomsrechten: 5 mln EUR.  

* Voor EUREKA-projecten worden de drempels verdubbeld 
 
 
Meer informatie vindt u in: 
- Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
(PB C 323 van 30.12.2006, blz. 1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:NL:PDF  

 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
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3.2. Steun voor milieubescherming 

Begin 2008 zijn, als onderdeel van het Klimaatpakket, nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun 
ten behoeve van het milieu goedgekeurd. Op grond van deze richtsnoeren mogen lidstaten aan 
kmo's en grote ondernemingen steun verlenen voor milieuvriendelijke projecten.  

In de recente algemene groepsvrijstellingsverordening is een ruim aantal mogelijkheden 
opgenomen om steun te verlenen ten behoeve van milieubescherming. Dit moet lidstaten de 
gelegenheid bieden dit soort steun makkelijk en snel toe te kennen, zonder dat deze eerst bij de 
Commissie behoeft te worden gemeld. Deze steun behoeft namelijk niet meer vooraf te worden 
aangemeld indien het bedrag ervan minder dan 7,5 miljoen EUR per onderneming en per 
investeringsproject beloopt én indien aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening is voldaan.  

Wat investeringssteun betreft, gelden als subsidiabele kosten de extra investeringsuitgaven die 
nodig zijn om een niveau van milieubescherming te bereiken dat hoger ligt dan de EU-normen of 
wanneer er geen EU-norm is. Eventuele exploitatiebaten/-kosten tijdens een bepaalde periode 
moeten op het bedrag van de subsidiabele kosten in rekening worden gebracht. 
 
Categorieën steun die binnen de richtsnoeren milieusteun mogelijk zijn 

 Investeringsteun voor ondernemingen die verder gaan dan EU-normen of die, bij 
ontstentenis van EU-normen, het niveau van de milieubescherming doen toenemen: 
Steun ter bevordering van milieuvriendelijke investeringen tot 70% voor kleine 
ondernemingen en 60% voor middelgrote ondernemingen. Voor eco-innovatie-maatregelen is 
een opslag van 10 procentpunt mogelijk en kan de steun zelfs oplopen tot 100% van de extra 
investeringskosten indien er met een tenderprocedure wordt gewerkt. Dit soort steun is ook 
mogelijk voor de aanschaf van nieuwe, milieuvriendelijke vervoersmiddelen. 

 Steun voor vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen  
Bij deze categorie gaat het om steun om te voldoen aan nieuwe EU-normen die het niveau van 
milieubescherming doen toenemen, maar die nog niet van kracht zijn. Voor kmo's gelden, 
wanneer zij deze aanpassing implementeren én afronden, de volgende steunintensiteiten:  

- meer dan 3 jaar vóór de inwerkingtreding van de norm: 25% voor kleine ondernemingen 
en 20% voor middelgrote ondernemingen. 
- tussen 1 en 3 jaar vóór de inwerkingtreding van de norm: 20% voor kleine 
ondernemingen en 15% voor middelgrote ondernemingen. 

 Steun voor energiebesparing  
- Investeringssteun is mogelijk tot 80% van kosten voor kleine ondernemingen en tot 70% 
voor middelgrote ondernemingen. De steun kan oplopen tot 100% van de extra 
investeringskosten indien er met een tenderprocedure wordt gewerkt.  
- Exploitatiesteun is beperkt tot een periode van 5 jaar. 

 Steun voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  
- Investeringssteun kan oplopen tot 80% voor kleine ondernemingen en tot 70% voor 
middelgrote ondernemingen. Indien met een tenderprocedure wordt gewerkt, is een 
steunintensiteit van 100% mogelijk.  
- Exploitatiesteun: de lidstaten mogen alle extra kosten ten opzichte van traditionele 
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energiebronnen dekken. Voor exploitatiesteun zijn er uiteenlopende mogelijkheden. 

 Investeringssteun voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (WKK): lidstaten 
kunnen ten behoeve van energiebesparing en WKK steun verlenen tot 80% van de 
subsidiabele kosten voor kleine ondernemingen en tot 100% van de extra kosten in het geval 
van een tenderprocedure. 

 Steun voor investeringen in energie-efficiënte stadsverwarming: tot 70% voor kleine 
ondernemingen en tot 60% voor middelgrote ondernemingen. 100% bij een tender. 

 Steun voor milieustudies: ondernemingen kunnen steun krijgen voor studies die rechtstreeks 
verband houden met investeringen om verder te gaan dan EU-milieunormen, om energie te 
besparen of om hernieuwbare energie te produceren: tot 70% van studiekosten voor kleine 
ondernemingen en tot 60% voor middelgrote ondernemingen. 

 

 Steun voor afvalbeheer: hier gaat het om steun voor afvalbeheer van andere ondernemingen. 
Ook hergebruik, recyclage en terugwinning komen in aanmerking. Deze steun kan oplopen 
tot 70% van de subsidiabele kosten voor kleine ondernemingen en tot 60% voor middelgrote 
ondernemingen. 

 Steun voor de sanering van verontreinigde terreinen: deze steun kan alleen worden 
verleend wanneer de vervuiler niet kan worden geïdentificeerd of niet kan worden verplicht 
de saneringskosten voor zijn rekening te nemen. De steun kan tot 100% van de subsidiabele 
kosten oplopen. 

 Steun voor de verhuizing van ondernemingen naar nieuwe locaties uit 
milieuoverwegingen. De verhuizing moet zijn ingegeven door milieu- of 
preventieoverwegingen en het gevolg zijn van een bestuurlijk of rechterlijk besluit tot 
verhuizing van een bevoegde overheidsinstantie, of zijn overeengekomen tussen de 
onderneming en de bevoegde overheidsinstantie. De begunstigde onderneming moet in het 
nieuwe vestigingsgebied aan de strengste milieunormen voldoen. De begunstigde 
onderneming kan een onderneming zijn die wegtrekt uit een stedelijke omgeving of een 
speciale beschermingszone, of een inrichting of installatie die onder de Seveso II-richtlijn 
valt. De steun kan oplopen tot 70% voor kleine ondernemingen en 60% voor middelgrote 
ondernemingen. 

 Met regelingen inzake verhandelbare vergunningen gemoeide steun: de richtsnoeren 
leggen vast welke specifieke voorwaarden moeten zijn vervuld en ook hoe beoordeeld moet 
worden dat de met deze vergunningen gemoeide staatssteun noodzakelijk en evenredig is. 

 Steun in de vorm van verlagingen of vrijstellingen van milieubelastingen: Dit soort steun 
is toegestaan op voorwaarde dat deze steun ten minste indirect bijdraagt tot de verbetering 
van het niveau van milieubescherming en dat de belastingkortingen of -vrijstellingen niet ten 
koste gaan van de met de belasting nagestreefde algemene doelstelling. Steun in de vorm van 
belastingkortingen en vrijstellingen van geharmoniseerde milieubelastingen is toegestaan 
voor een periode van 10 jaar, op voorwaarde dat het EU-minimum wordt betaald. In andere 
gevallen zijn belastingkortingen en -vrijstellingen voor een periode van 10 jaar alleen 
mogelijk indien de steun noodzakelijk en evenredig is en pas nadat de impact ervan op de 
betrokken economische sectoren is onderzocht. 
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Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 
De volgende categorieën milieusteun vallen onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening - en zijn dus vrijgesteld van de aanmeldingsprocedure: 

 Investeringsteun voor ondernemingen die verder gaan dan EU-normen of die, bij 
ontstentenis van EU-normen, het niveau van de milieubescherming doen toenemen (dit 
geldt ook voor de aanschaf van nieuwe, milieuvriendelijke transportvoertuigen).  

 Steun voor vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen 
 Steun voor milieustudies 
 Investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen: de subsidiabele 

kosten kunnen worden berekend met de vereenvoudigde methode (met lagere 
steunintensiteiten) of met de (ook in de richtsnoeren beschreven) standaardmethode (met ook 
identieke steunintensiteiten). 

 Investeringssteun voor hernieuwbare energiebronnen 
 Investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende WKK  
 Steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen die voldoen 

aan de Richtlijn Energiebelastingen (Richtlijn 2003/96/EG): toegestaan voor een periode 
van 10 jaar indien het minimum EU-belastingpeil wordt betaald.  

 
Voor alle categorieën investeringssteun is er in het kader van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening een vereenvoudigde berekening van de subsidiabele kosten: 
de subsidiabele kosten kunnen worden berekend zonder de exploitatiebaten/-kosten in rekening te 
nemen. Bij dergelijke berekening liggen de steunintensiteiten dan ook lager dan wat op grond van 
de richtsnoeren milieusteun aan steunintensiteiten mogelijk is. Dit moet ervoor zorgen dat voor 
elk van de milieudoelstellingen de steunbedragen in het kader van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening dezelfde zijn als bij de richtsnoeren milieusteun. 
 
De categorieën milieusteun vallen onder de algemene groepsvrijstellingsverordening op 
voorwaarde dat het individuele steunbedrag niet meer dan 7,5 miljoen EUR bedraagt. 
 
Meer informatie vindt u in: 
- Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming (PB C 82 
van 1.4.2008, blz. 1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:NL:PDF 
 
 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Regionale steun 

In achterstandsgebieden kunnen lidstaten nationale regionale steun verlenen in het kader van de 
richtsnoeren regionale steun die sinds januari 2007 van kracht zijn, én in het kader van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening. Nationale regionale steun is bedoeld om de 
ontwikkeling van de regio's met de grootste achterstand te ondersteunen via steun ten behoeve 
van investeringen en banencreatie in het kader van die investeringen, via steun voor 
startersbedrijven en, in specifieke omstandigheden, ook exploitatiesteun. Dit soort maatregelen 
stimuleert de expansie en diversificatie van de economische activiteiten van ondernemingen in 
achterstandsregio's, met name doordat ondernemingen worden aangemoedigd daar nieuwe 
vestigingen op te richten. 

De richtsnoeren gelden voor nationale regionale steun in alle sectoren, met uitzondering van de 
visserij, de kolenindustrie, de ijzer- en staalindustrie, de synthetischevezelindustrie en de primaire 
productie van landbouwproducten. Wel zijn zij over het algemeen van toepassing op de 
verwerking en de afzet van landbouwproducten. Voor het vervoer en de scheepsbouw gelden 
bijzondere regels, terwijl ondernemingen in moeilijkheden13 dan weer geen regionale steun 
mogen krijgen. 

De algemene regel is dat regionale steun moeten worden toegekend in het kader van een 
multisectorale steunregeling die integrerend deel uitmaakt van een regionale 
ontwikkelingsstrategie. Uitzonderlijk kunnen lidstaten ook individuele ad-hocsteun aan één 
onderneming verlenen of steun voor één economische sector, wanneer dit door uitzonderlijke 
omstandigheden gerechtvaardigd is. 
 

Sleutelbegrippen: 
Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a): streken waar de levensstandaard abnormaal laag is 
of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst.  

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c): dit zijn probleemgebieden die worden afgebakend 
op basis van (nationale) indicatoren die door de lidstaten zijn voorgesteld, waarbij een 
maximumaandeel van de bevolking geldt, alsmede enkele minimale voorwaarden om misbruik 
tegen te gaan. 

Initiële investering: investeringen in materiële en immateriële activa ten behoeve van: 
- de oprichting van een nieuwe vestiging;  
- de uitbreiding van een bestaande vestiging;  
- de diversificatie van de productie van een vestiging naar nieuwe, additionele producten, of   
- een fundamentele verandering in het totale productieproces van een bestaande vestiging. 

Banencreatie in het kader van de investering: nettotoename van de banen gecreëerd binnen 
3 jaar na de voltooiing van de investering. 

Groot investeringsproject: een initiële investering met subsidiabele uitgaven van meer dan 
50 miljoen EUR. 

                                                 
13 Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan 

ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2). Zie ook punt 3.9 van dit handboek. 
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Categorieën steun die binnen de richtsnoeren regionale steun mogelijk zijn 

 Regionale investeringssteun  
Dit soort steun kan worden verleend ten behoeve van een project voor initiële investeringen. 

De subsidiabele kosten kunnen worden berekend als: 
 ofwel de materiële investeringen (gronden, gebouwen, installaties/uitrusting) en het totale 

bedrag aan immateriële investeringen (uitgaven voor technologieoverdracht) die voor het 
initiële-investeringsproject worden gemaakt. De subsidiabele activa behoeven niet nieuw 
te zijn;  

 ofwel de geraamde loonkosten, berekend over een periode van twee jaar, voor banen die 
rechtstreeks door het investeringsproject worden gecreëerd. 

De investering of de gecreëerde banen moeten gedurende ten minste 3 jaar in de betrokken regio 
behouden blijven. 
De begunstigde onderneming moet een eigen financiële bijdrage leveren van ten minste 25% van 
de subsidiabele kosten.  
Gezien de aard en de intensiteit van de regionale problemen die moeten worden aangepakt, 
liggen de toegestane steunintensiteiten in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), hoger dan 
in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c). De steunintensiteiten voor kmo's variëren van 
20% tot 80%, afhankelijk van de handicaps van een bepaalde regio. 
Voor grote investeringsprojecten gelden lagere steunintensiteiten. 
Kunnen de voor regionale steun in aanmerking komende uitgaven aanspraak maken op steun ten 
behoeve van andere doelstellingen (zoals O&O&I), dan is het volgens de toepasselijke regels 
gunstigste plafond van toepassing. 

 

 Regionale exploitatiesteun  
Regionale exploitatiesteun kan alleen worden verleend in een aantal duidelijk omschreven 
gevallen, wanneer ernstige structurele handicaps van een regio dat rechtvaardigen. Met deze 
exploitatiesteun worden de lopende uitgaven van ondernemingen gesteund. 

Voorwaarden: 
• Deze steun is door de bijdrage aan de regionale ontwikkeling en door zijn aard 

gerechtvaardigd. 
• De hoogte ervan staat tot de te verhelpen handicaps in verhouding. 
• De steun is in de tijd beperkt en wordt geleidelijk afgebouwd.  

Exploitatiesteun kan ook onbeperkt zijn en niet geleidelijk behoeven te worden afgebouwd 
wanneer het er om gaat: 
- de handicaps van de ultraperifere gebieden te compenseren 
- de aanhoudende ontvolking van de dunstbevolkte gebieden te voorkomen of te verminderen 
- extra vervoerskosten in de ultraperifere regio's en in dunbevolkte gebieden te compenseren.  

 

 Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen 
Doel van deze steun voor startersbedrijven is kleine ondernemingen te ondersteunen in de 
vroegste fasen van hun ontwikkeling (de eerste 5 jaar). Voor dit soort steun zijn twee maxima 
mogelijk: 
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- voor in totaal 2 miljoen EUR steun per onderneming voor kleine ondernemingen die 
economisch actief zijn in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a). De steunintensiteit 
bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten in de eerste 3 jaar na de oprichting van de 
onderneming, en maximaal 25% in de 2 volgende jaren;  
- voor in totaal 1 miljoen EUR steun per onderneming voor kleine ondernemingen die 
economisch actief zijn in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c). De steunintensiteit 
bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten in de eerste 3 jaar na de oprichting van de 
onderneming, en maximaal 15% in de 2 volgende jaren. 
In de gebieden met de grootste achterstand, in dunbevolkte en afgelegen gebieden is een opslag 
van 5% mogelijk. 
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking: juridische, adviserings-, consultancy- en 
administratieve uitgaven die rechtstreeks met de oprichting van de kleine onderneming verband 
houden, alsmede een aantal exploitatiekosten die daadwerkelijk binnen de eerste 5 jaar na de 
oprichting van de onderneming zijn gemaakt. 

De bedragen die nieuw opgerichte kleine ondernemingen jaarlijks aan steun ontvangen, mogen 
per jaar niet meer dan 33% bedragen van de reeds genoemde totale steunbedragen per 
onderneming. 
 
Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

De volgende categorieën regionale steun vallen onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening - en zijn dus vrijgesteld van de aanmeldingsprocedure: 

• Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (rechtstreeks door het investeringsproject 
gecreëerde banen). Alleen de volgende vormen van steun zijn van de verplichting tot 
aanmelding vrijgesteld: 

- transparante steunregelingen 

- bepaalde bedragen ad-hocsteun die worden gebruikt ter aanvulling van op grond van een 
steunregeling verleende steun 

- in het kader van een regeling verleende steun aan grote individuele 
investeringsprojecten waar de steun niet meer bedraagt dan het maximaal toegestane 
steunbedrag dat een investering met subsidiabele uitgaven van 100 miljoen EUR in de 
betrokken regio kan krijgen volgens de schaal en regels van de richtsnoeren regionale steun. 

• Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen  

 
Meer informatie vindt u in: 
- Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:NL:PDF.   
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:NL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Investerings- en werkgelegenheidssteun 

Deze steun kan zowel in als buiten steungebieden worden verleend (voor steun in 
steungebieden, zie punt 3.3 Regionale steun).  
 
De subsidiabele kosten zijn:  

• de kosten van investeringen in materiële en immateriële activa, of  
• de geraamde loonkosten voor rechtstreeks door het investeringsproject gecreëerde 

banen, berekend over een periode van twee jaar. Dit betekent dat de investeringskosten 
ook kunnen worden berekend op basis van het aantal gecreëerde banen. 

 
De lidstaten kunnen tot 20% van de subsidiabele kosten financieren in het geval van kleine 
ondernemingen en tot 10% in het geval van middelgrote ondernemingen.  
 
Deze categorieën steun vallen onder de algemene groepsvrijstellingsverordening en behoeven 
dus niet bij de Commissie te worden aangemeld, tenzij het individuele steunbedrag meer dan 
7,5 miljoen EUR bedraagt. 
 
Voor investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten gelden specifieke 
voorwaarden. 
 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 26

3.5. Opleidingssteun 

In het kader van de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening mogen lidstaten zowel 
algemene als specifieke opleidingssteun verlenen aan ondernemingen. Deze categorieën steun 
vallen onder de algemene groepsvrijstellingsverordening en behoeven dus niet bij de Commissie 
te worden aangemeld, tenzij het individuele steunbedrag meer dan 2 miljoen EUR bedraagt. 
 
Onder meer de volgende kosten zijn subsidiabel: personeelskosten van de opleiders; 
verplaatsingskosten van de opleiders en degenen die de opleiding volgen, met inbegrip van de 
verblijfskosten; uitgaven voor materiaal en benodigdheden die rechtstreeks met de opleiding 
verband houden; afschrijving van werktuigen en uitrusting, in de mate waarin deze uitsluitend 
voor het opleidingsproject worden gebruikt; diensten inzake begeleiding en advisering met 
betrekking tot het opleidingsproject;  de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen en 
algemene indirecte kosten, of de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen, 
gedurende de uren dat zij aan de opleiding deelnemen.   
 

Sleutelbegrippen:  
Specifieke opleiding: een opleiding die bestaat in onderricht dat direct en hoofdzakelijk op de 
huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is gericht, en 
door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die niet of slechts in beperkte mate naar 
andere ondernemingen of andere werkgebieden overdraagbaar zijn. 

Algemene opleiding: een opleiding die bestaat in onderricht dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is 
gericht, maar door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate naar 
andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn. 

 
Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

 Steun voor specifieke opleiding: maximaal 45% van de subsidiabele uitgaven voor kleine 
ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen.  

 Steun voor algemene opleiding: maximaal 80% van de subsidiabele uitgaven voor kleine 
ondernemingen en 70% voor middelgrote ondernemingen. 

 
In het geval van opleidingen voor gehandicapte of kwetsbare werknemers mag de 
steunintensiteit worden verhoogd met 10 procentpunt, tot een maximum van 80% van de 
subsidiabele kosten.  
 
Opleidingen in het zeevervoer hebben een bijzonder karakter. Dit rechtvaardigt een specifieke 
aanpak: in deze sector kan de steun oplopen tot een intensiteit van 100% van de subsidiabele 
kosten. 
 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
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gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. Steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen 

De algemene groepsvrijstellingsverordening biedt mogelijkheden om steun te verlenen voor 
consultancy en voor deelneming aan beurzen zonder dat deze behoeft te worden aangemeld. Dit 
geldt niet voor individuele steun van meer dan 2 miljoen EUR. 
 
Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

 Consultancysteun: De steunintensiteit bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele 
kosten; dit zijn de kosten voor consultancydiensten die externe consultants aanbieden. De 
betrokken diensten zijn niet van permanente of periodieke aard, noch behoren zij tot de 
gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, zoals routinematige belastingconsultancy, 
gewone juridische dienstverlening, of reclame. Het totale steunbedrag bedraagt maximaal 
2 miljoen EUR. 

 

 Steun voor deelneming kmo's aan beurzen: kan oplopen tot 2 miljoen EUR per 
onderneming per project. De steunintensiteit bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten; in dit geval zijn dat de kosten gemaakt voor het huren, opzetten en gebruiken van een 
standplaats voor de eerste keer dat een onderneming aan een bepaalde vakbeurs of 
tentoonstelling deelneemt. Deze steun kan worden verleend ten behoeve van deelname aan 
verschillende beurzen - maar niet om meerdere malen aan dezelfde beurs deel te nemen. 

 
 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.7. Steun voor vrouwelijk ondernemerschap 

Dankzij de algemene groepsvrijstellingsverordening kunnen lidstaten, zowel binnen als buiten 
steungebieden, steun verlenen voor de oprichting van kleine ondernemingen die eigendom 
zijn van en worden gerund door vrouwen. Daardoor kunnen vrouwelijke ondernemers het 
specifieke marktfalen wegwerken waarvan zij te lijden hebben (in de eerste plaats moeilijke 
toegang tot financiering), vooral wanneer zij voor het eerst een bedrijf opzetten. Dit alles moet 
bijdragen tot een inhoudelijke - en niet louter formele - gelijkheid tussen vrouwen en mannen op 
dit punt.  
 
De lidstaten kunnen tot 1 miljoen EUR subsidies verlenen aan kleine, nieuw door vrouwelijke 
ondernemers opgerichte ondernemingen. Zij behoeven daarvoor geen aanmeldingsprocedure te 
doorlopen, zolang zij zich houden aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening.  
 
De steunintensiteit kan oplopen tot 15% van de subsidiabele kosten die in de eerste 5 jaar na de 
oprichting van de onderneming zijn gemaakt. 
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking: juridische, adviserings-, consultancy- en 
administratieve uitgaven die rechtstreeks met de oprichting van de kleine onderneming verband 
houden, alsmede een aantal exploitatiekosten die daadwerkelijk binnen de eerste 5 jaar na de 
oprichting van de onderneming zijn gemaakt. Met name - en dit is nieuw - biedt de algemene 
groepsvrijstellingsverordening ook de mogelijkheid om steun te verlenen voor de kosten van 
kinder- en ouderenzorg.  
 

Sleutelbegrippen:  
Nieuw, door vrouwelijke ondernemers opgerichte onderneming: een kleine onderneming die 
aan de volgende voorwaarden voldoet: 
a) één of meer vrouwen zijn eigenaar van ten minste 51% van het kapitaal van de betrokken 
kleine onderneming of zijn de geregistreerde eigenaar van de betrokken kleine onderneming, 
en 
b) een vrouw is met het management van de kleine onderneming belast. 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.8. Steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers 

Met de algemene groepsvrijstellingsverordening kunnen de lidstaten steun verlenen, die niet 
vooraf behoeft te worden aangemeld, om gehandicapte of andere kwetsbare werknemers te 
helpen een reguliere baan te vinden.  
 

Sleutelbegrippen:  
Kwetsbare werknemers: iedereen die onder een van de volgende categorieën valt:  

• in de voorafgaande zes maanden geen reguliere betaalde betrekking hebben gevonden;  
• geen diploma van hoger middelbaar onderwijs hebben behaald of geen 

beroepsopleiding (ISCED 3) hebben gevolgd;  
• ouder zijn dan 50 jaar;  
• als alleenstaande volwassene de zorg hebben voor één of meer ten laste komende 

personen;  
• werkzaam zijn in een sector of beroep in een lidstaat waar een genderonbalans bestaat 

die ten minste 25% groter is dan de gemiddelde genderonbalans in alle economische 
sectoren in die lidstaat indien die persoon tot de ondervertegenwoordigde 
geslachtsgroep behoort;  

• behoren tot een etnische minderheid en zijn/haar profiel met betrekking tot talenkennis, 
beroepsopleiding of werkervaring moet worden bijgesteld om zijn/haar vooruitzicht op 
het verkrijgen van vast werk te verbeteren.  

 
Uiterst kwetsbare werknemers: iedereen die meer dan 24 maanden werkloos is. 

Gehandicapte werknemers: iedereen die overeenkomstig de nationale regels als gehandicapte 
is erkend, of die een erkende beperking heeft als gevolg van een fysieke, mentale of 
psychische handicap.  

 

Voorwaarden:  

• De gecreëerde banen moeten leiden tot een nettotoename van het aantal arbeidsplaatsen 
of anders moeten de vacatures zijn ontstaan ten gevolge van ontslag op initiatief van de 
werknemer, van een handicap, van ouderdomspensionering, van vermindering van de 
werktijd op initiatief van de werknemer of van gewettigd ontslag om dringende 
redenen, en niet door afvloeiingen. 

• De banen moeten behouden blijven gedurende een minimumperiode die met de 
betrokken nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten (cao's) in 
overeenstemming is. 

 
Categorieën steun die binnen de algemene groepsvrijstellingsverordening mogelijk zijn 

Kwetsbare werknemers: 

 Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van 
kwetsbare werknemers: De steun mag tot 50% van de subsidiabele kosten dekken, nl. 
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de loonkosten gedurende een periode van maximaal 12 maanden na de indienstneming. 
Deze termijn kan worden verlengd tot 24 maanden in het geval van uiterst kwetsbare 
werknemers. Het totale steunbedrag mag tot 5 miljoen EUR per onderneming per jaar 
bedragen. 

 
Gehandicapte werknemers: 
 

 Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van het in dienst hebben van 
gehandicapte werknemers: De steun kan tot 75% van de subsidiabele kosten 
bedragen, nl. de loonkosten over de periode dat de gehandicapte werknemer in dienst is. 
Dit soort steun kan oplopen tot 10 miljoen EUR per onderneming per jaar. 

 
 Steun ten behoeve van de extra kosten van het in dienst hebben van gehandicapte 

werknemers: Dit soort steun kan tot 100% dekken van de subsidiabele kosten. In dit 
geval zijn dat de kosten (die nog niet binnen een van de vorige categorieën vallen) en 
die bovenop de kosten komen die de onderneming had gemaakt indien zij geen 
gehandicapte werknemers in dienst had gehad, gedurende de gehele periode dat de 
betrokken werknemer in dienst is. In aanmerking komen: de kosten voor de aanpassing 
van lokalen, de personeelskosten voor de personeelstijd die exclusief wordt besteed aan 
de bijstand van gehandicapte werknemers, de kosten voor de aanpassing of aankoop van 
apparatuur voor gehandicapte werknemers. Steun ter compensatie van de extra kosten 
van het in dienst hebben van gehandicapte werknemers kan oplopen tot 10 miljoen EUR 
per onderneming per jaar.  

 

 
 
Meer informatie vindt u in: 
- Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene 
groepsvrijstellingsverordening") (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

De communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan 
ondernemingen in moeilijkheden bieden de mogelijkheid dringend noodzakelijke 
herstructureringsmaatregelen te nemen, zelfs in de reddingsperiode voor individuele 
ondernemingen in moeilijkheden.  De lidstaten kunnen kiezen voor een lichtere procedure om 
reddingssteun te laten goedkeuren wanneer het steunbedrag niet hoger ligt dan de volgens een 
standaardformule berekende uitkomst en zeker niet meer dan 10 miljoen EUR bedraagt.  
Deze richtsnoeren zijn van toepassing op ondernemingen uit alle sectoren behalve voor 
ondernemingen uit de kolenindustrie en de ijzer- en staalindustrie. Ook blijven de specifieke 
regels voor ondernemingen in moeilijkheden in de betrokken sector gelden.  
 
Sleutelbegrippen:  
Een onderneming in moeilijkheden: is een onderneming die niet in staat is - noch met haar 
eigen middelen, noch met middelen die haar eigenaren/aandeelhouders of haar schuldeisers 
bereid zijn in te brengen - de verliezen te stelpen die, zonder externe steun van de overheid, op 
korte of middellange termijn vrijwel zeker tot het faillissement van de onderneming zouden 
leiden. 

Reddingssteun: is tijdelijke en omkeerbare steun. Dit soort steun moet een noodlijdende 
onderneming in staat stellen zich te handhaven gedurende de periode die nodig is om een 
herstructurerings- of liquidatieplan uit te werken en/of gedurende de tijd die de Commissie of de 
bevoegde nationale autoriteiten nodig hebben om tot een beslissing te komen over dat plan. 

Herstructureringssteun: berust op een haalbaar, coherent en ingrijpend plan om de 
levensvatbaarheid van een onderneming op de langere termijn te herstellen. 

 

 

Reddingssteun dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• bestaan uit omkeerbare kassteun in de vorm van een kredietgarantie of af te lossen 
kredieten tegen een marktconforme rente;  

• de steun blijft beperkt tot het bedrag dat nodig is om de exploitatie van de onderneming 
voort te zetten; 

• de steun wordt slechts toegekend voor de periode die nodig is om een herstelplan uit te 
werken (maximaal 6 maanden); 

• de steun moet worden gerechtvaardigd door sociale moeilijkheden en mag geen 
ongunstige invloed op de positie van het bedrijfsleven in andere lidstaten hebben; 

• de steun dient bij de aanmelding ervan vergezeld te gaan van een toezegging van de 
betrokken lidstaat om de Commissie binnen 6 maanden na de steunverlening een 
herstructurerings- of liquidatieplan voor te leggen óf aan te tonen dat de leningen 
volledig zijn afgelost en/of dat de garantie is stopgezet; 

• reddingssteun dient een eenmalige operatie te zijn (het eenmaligheidsbeginsel). 



 33

Herstructureringssteun dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• een herstructurerings-/herstelplan wordt voorgelegd aan de Commissie dat binnen een 
redelijk tijdsbestek de levensvatbaarheid van de onderneming op de lange termijn moet 
herstellen; 

• compensatiemaatregelen worden genomen om buitensporige verstoringen van de 
mededinging te voorkomen (zoals een passende capaciteitsinkrimping). Toch zal deze 
voorwaarde meestal niet gelden voor kleine ondernemingen. Aangenomen mag worden dat 
ad-hocsteun voor kleine ondernemingen normaal gesproken de mededinging niet zodanig 
verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad; 

• de steun blijft beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de 
herstructureringsmaatregelen. De begunstigde onderneming levert uit eigen middelen een 
belangrijke bijdrage aan het herstructureringsplan, vrij van steun. Voor kleine 
ondernemingen moet de eigen bijdrage ten minste 25% van de herstructureringskosten 
bedragen en voor middelgrote ondernemingen 40%. In uitzonderlijke omstandigheden en in 
gevallen waarin van een uiterste noodsituatie sprake is, kan de Commissie instemmen met 
een lagere eigen bijdrage; 

• de onderneming legt het herstructureringsplan volledig ten uitvoer en neemt alle daaraan 
verbonden voorwaarden in acht; 

• herstructureringssteun kan slechts eenmaal worden verleend (het eenmaligheidsbeginsel); 
• strikte monitoring en jaarlijkse verslagen zijn noodzakelijk. 

 
Voor kmo's en ondernemingen in steungebieden geldt dat de criteria ten aanzien van 
capaciteitsinkrimping en de eigen bijdrage soepeler kunnen worden toegepast. 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in 
moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):NL:HTML 
  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. TIJDELIJKE STAATSSTEUN TER VERBETERING VAN DE TOEGANG 
TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE 
CRISIS 

 
Op 17 december 2008 heeft de Commissie een tijdelijke communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en 
economische crisis goedgekeurd. Voorts zijn op 25 februari 2009 enkele technische aanpassingen 
doorgevoerd. Dit steunkader biedt de lidstaten op het gebied van staatssteun nieuwe 
mogelijkheden om de gevolgen van de kredietschaarste op de reële economie aan te pakken. Het 
introduceert een aantal tijdelijke maatregelen waardoor de lidstaten de uitzonderlijke 
moeilijkheden kunnen aanpakken die ondernemingen, en met name kmo's, ondervinden om aan 
financiering te komen. 

Deze tijdelijke maatregelen zijn gebaseerd op artikel 87, lid 3, onder b), van het Verdrag dat de 
Commissie de mogelijkheid biedt steunmaatreglen "om een ernstige verstoring in de economie 
van een lidstaat op te heffen" verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. De 
lidstaten moeten de regelingen met deze maatregelen aanmelden en kunnen, zodra de regeling is 
goedgekeurd, onmiddellijk individueel steun verlenen, zonder dat dit behoeft te worden gemeld. 
 
Voorwaarden:  

• Deze maatregelen gelden alleen voor ondernemingen die op 1 juli 2008 niet in 
moeilijkheden verkeerden14. De steun mag worden verleend aan ondernemingen die op 
die datum niet in moeilijkheden verkeerden, maar die nadien in moeilijkheden kwamen 
als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis. 

• De maatregelen kunnen tot 31 december 2010 worden toegepast. 

• Deze tijdelijke maatregelen mogen niet worden gecumuleerd met de-minimissteun voor 
dezelfde subsidiabele kosten. Het vanaf 1 januari 2008 ontvangen aan de-minimissteun 
bedrag moet worden afgetrokken van het bedrag aan verenigbare steun dat op grond 
van dit tijdelijke steunkader voor hetzelfde doel is verleend. De tijdelijke 
steunmaatregelen mogen met andere verenigbare steun of met andere vormen van EU-
financiering worden gecumuleerd mits de in de betreffende richtsnoeren of 
groepsvrijstellingsverordeningen vastgestelde maximum steunintensiteiten in acht 
worden genomen. 

 

                                                 
14 Ondernemingen in moeilijkheden zijn ondernemingen die aan de volgende definities voldoen: 

 - voor grote ondernemingen: punt 2.1 van de communautaire kaderregeling voor reddings- en 
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2); 

 - voor kmo's: artikel 1, lid 7, van de definitie van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 
augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met 
de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ("de algemene groepsvrijstellingsverordening") 
(PB L 241 van 9.8.2008, blz. 3). 



 35

Nieuwe maatregelen en tijdelijke aanpassingen van bestaande instrumenten 
 Een vast bedrag van 500 000 EUR per onderneming voor de komende 2 jaar (1 

januari 2008 - 31 december 2010) om hen uit hun huidige moeilijkheden te helpen: 
deze maatregel is enkel van toepassing op steunregelingen. Ondernemingen die actief 
zijn in de visserij en de primaire productie van landbouwproducten, komen niet voor dit 
soort steun in aanmerking. Hetzelfde geldt voor exportsteun. Indien de onderneming 
reeds vóór de inwerkingtreding van dit tijdelijke steunkader de-minimissteun heeft 
ontvangen, mag de som van de op grond van deze maatregel en de ontvangen de-
minimissteun niet meer dan 500 000 EUR bedragen voor de periode tussen 
1 januari 2008 en 31 december 2010. 

 Staatsgaranties voor leningen in de vorm van een premiekorting: Kmo's kunnen tot 
25% korting krijgen op de jaarpremie die zij voor nieuwe garanties moeten betalen en 
dit gedurende 2 jaar na de toekenning van de garantie. Daarnaast kunnen deze 
ondernemingen gedurende nog eens acht jaar een in de mededeling vastgestelde premie 
toepassen. Het maximumbedrag van de lening is niet hoger dan de totale jaarlijkse 
loonsom van de begunstigde onderneming. De garantie dekt niet meer dan 90% van de 
lening. Zij kan zowel investerings- als werkkapitaalkredieten dekken. 

 Steun in de vorm van rentesubsidie (voor alle soorten leningen): De Commissie kan 
ermee instemmen dat overheids- of particuliere leningen worden verstrekt met een rente 
die ten minste gelijk is aan de overnight rente van de centrale bank, vermeerderd met 
een premie die gelijk is aan het verschil tussen de gemiddelde eenjaars interbankenrente 
en de overnight rente van de centrale bank in de periode van 1 januari 2007 tot en met 
30 juni 2008, vermeerderd met de kredietrisicopremie die overeenstemt met het 
risicoprofiel van de ontvanger, als bepaald in de mededeling van de Commissie over de 
methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld. Deze 
methode kan worden toegepast op alle contracten die tot en met 31 december 2010 
worden gesloten, ongeacht de looptijd van de leningen. De verlaagde rentepercentages 
mogen worden toegepast op rentebetalingen die vóór 31 december 2012 verschuldigd 
zijn. 

 Steun in de vorm van een rentekorting ten behoeve van investeringskredieten voor 
projecten die het niveau van milieubescherming sterk verbeteren: Kmo's kunnen 
50% rentekorting krijgen. Het gesubsidieerde rentepercentage geldt gedurende een 
periode van maximaal 2 jaar vanaf de toekenning van het krediet. De steun mag 
uitsluitend worden verleend ten behoeve van de productie van producten waarbij sprake 
is van vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen, of die verder gaan dan 
toekomstige EU-milieunormen die het niveau van milieubescherming doen toenemen, 
maar die nog niet van kracht zijn. 

 
 Een tijdelijke afwijking van de richtsnoeren risicokapitaalsteun van 2006:  

- verhoging van de financieringstranche per doel-kmo van 1,5 miljoen EUR tot 2,5 
miljoen EUR 
- verlaging van het percentage van de minimumbijdrage van particuliere 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:NL:PDF
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investeerders van 50% tot 30% (zowel in als buiten steungebieden). 

 Vereenvoudiging van de voorwaarden uit de mededeling 
exportkredietverzekeringen om in aanmerking te komen voor de afwijking waardoor 
onverhandelbare risico's door de Staat kunnen worden gedekt. 

 
Meer informatie vindt u in: 
- Mededeling van de Commissie -  Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter 
stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (PB C 
16 van 22.1.2009, blz. 1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:NL:PDF 
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BIJLAGE I 

Volgens de staatssteunregels maximaal toegestane steun voor kmo's 

KO = kleine ondernemingen, MO = middelgrote ondernemingen. 
Tenzij anders aangegeven gelden de drempels per onderneming, per project. 

Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
De-minimissteun 200 000 EUR per onderneming over een periode van 3 belastingjaren geldt niet als steun 

Risicokapitaalsteun Verschillende soorten steun 
beschikbaar (zie punt 2.3) 

1,5 mln EUR per 
doelonderneming per 
periode van 12 maanden 

(n.v.t.) 

 
KO 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
MO 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

 
KO 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
MO 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

O&O-steun 
 
Fundamenteel onderzoek 
 
Industrieel onderzoek 
 
Experimentele ontwikkeling 

+ 15 procentpunt (tot 80% 
totaal) bij samenwerking of bij 
verspreiding resultaten 

 
 
 
20 mln EUR 
 
10 mln EUR 
 
7,5 mln EUR  

 
 
2x bij Eureka-projecten15 
 

+ 15 procentpunt (tot 80% 
totaal) bij samenwerking of 
bij verspreiding resultaten 

Steun voor technische 
haalbaarheidsstudies  
 

Fundamenteel onderzoek 
 
Industrieel onderzoek 
 
 
Experimentele ontwikkeling 
 

 
 
 
 
 
75% voor studies industrieel 
onderzoek  
 
50% voor studies experimentele 
ontwikkeling. 

 
 
 
20 mln EUR 
 
10 mln EUR 
 
 
7,5 mln EUR  
 

2x bij Eureka-projecten 

  
 
 
 
 
75% voor studies industrieel 
onderzoek  
 
50% voor studies 
experimentele ontwikkeling 

                                                 
15 Eureka is een pan-Europees netwerk voor marktgerichte, industriële O&O. 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Steun voor industriële-
eigendomsrechten 
 

Fundamenteel onderzoek 
 
Industrieel onderzoek 
 
Experimentele ontwikkeling 

 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

5 mln EUR 

 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

Steun voor het uitlenen van 
hooggekwalificeerd 
personeel 

50% per onderneming, 
gedurende 3 jaar, per uitgeleende 
medewerker 

(n.v.t.) 50% per onderneming, 
gedurende 3 jaar, per 
uitgeleende medewerker 

O&O-steun in de 
landbouw- en visserijsector 

100% onder specifieke 
omstandigheden 

(n.v.t.) 100% onder specifieke 
omstandigheden 

Steun voor innovatieve 
starters (alleen KO) 

1 mln EUR 
  

1,25 mln EUR in steungebieden 
ex art. 87, lid 3, onder c) 
 

1,5 mln EUR in steungebieden 
ex art. 87, lid 3, onder a) 

1 mln EUR 
  

1,25 mln EUR in 
steungebieden ex art. 87, 
lid 3, onder c) 
 

1,5 mln EUR in 
steungebieden ex art. 87, 
lid 3, onder a) 

(n.v.t.) 

Steun voor diensten 
innovatieadvies- en 
innovatieondersteuning  

100% indien dienstverrichter een 
nationale of Europese 
certificering heeft  
75% in overige gevallen  
 

Max. 200 000 EUR per 
onderneming over een periode 
van 3 jaar 

200 000 EUR per 
onderneming over een 
periode van 3 jaar 

100% indien 
dienstverrichter een 
nationale of Europese 
certificering heeft  
75% in overige gevallen 

Steun voor proces- en 
organisatie-innovatie op het 
gebied van diensten 

 
KO: 35%  
MO: 25% 
 

(n.v.t.) 

 

KO: 35% 
MO: 25% 

Steun voor 
innovatieclusters 
 

Investeringssteun 
 
 
 
Exploitatiesteun 

 
 100%, lineair afnemend tot 0, 
over een periode van 5 jaar, OF 

  50% over een periode van 5 jaar

(n.v.t.) 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Investeringssteun om 
verder te gaan dan EU-
normen inzake 
milieubescherming of om, 
bij ontstentenis van EU-
normen, het niveau van 
milieubescherming te doen 
toenemen 

 
 
KO: 70% 
MO: 60% 
 
Tender: 100% 
 
Opslag voor eco-innovatie: 
+10% 

 
 
7,5 mln EUR  

 
 
KO: 55%  
MO: 45% 
 

Investeringsteun voor de 
aanschaf van nieuwe 
vervoersmiddelen die 
verder gaan dan EU-
milieunormen  

 
KO: 70% 
MO: 60% 
 
Tender: 100% 
 
Opslag voor eco-innovatie: 
+10% 

 
7,5 mln EUR  

 
KO: 55%  
MO: 45% 
 

Steun voor vroege 
aanpassing aan toekomstige 
EU-normen 
 

Méér dan 3 jaar vooraf:  
KO: 25% 
MO: 20% 
 
1 tot 3 jaar vooraf:  
KO: 20% 
MO: 15% 

 
7,5 mln EUR 

Méér dan 3 jaar vooraf: 
KO: 15%  
MO: 10%  
 
1 tot 3 jaar vooraf:  
KO: 10%  

Steun voor milieustudies  KO: 70%  
MO: 60% 

(n.v.t.) KO: 70%  
MO: 60% 

 
 
 
KO: 80% 
MO: 70% 
 

Tender: 100% 

 
 
 
7,5 mln EUR  

Subsidiabele kosten: 
1. Netto extra 
investeringskosten: 
KO: 80% 
MO: 70%  
2. Bruto extra 
investeringskosten: 
KO: 40% 
MO: 30% 

Milieu-investeringssteun 
ten behoeve van 
energiebesparende 
maatregelen  
 

 
Investeringssteun 
 
 
 
 
Exploitatiesteun 

  
 100%, lineair afnemend tot 0, 
over een periode van 5 jaar, OF 

  50% over een periode van 5 jaar
(n.v.t.) 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Steun voor energie-
efficiënte stadsverwarming 
met conventionele 
energiebronnen 

  
KO: 70% 
MO: 60% 
 

Tender: 100% 
(n.v.t.) 

 
 
KO: 80% 
MO: 70% 
 

Tender: 100% 

 
 
7,5 mln EUR  

 
 
KO: 65% 
MO: 55% 
 

Milieu-investeringssteun 
voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling 
(WKK)  
 
Investeringssteun 
 
 
 
 
Exploitatiesteun 

  

3 mogelijkheden 
1. Compensatie verschil 

productiekosten/marktprijs 
2. Gebruik marktmechanismen 

(groene certificaten, tenders) 
3. 100%, lineair afnemend tot 0, 

over een periode van 5 jaar, 
OF 50% over een periode van 
5 jaar 

 

(n.v.t.) 

 
 
 
KO: 80% 
MO: 70% 
 

Tender: 100% 

 
 
 
7,5 mln EUR  

 
 
 
KO: 65% 
MO: 55% 
 

Milieu-investeringssteun 
ter stimulering van energie 
uit hernieuwbare 
energiebronnen  
 
Investeringssteun 
 
 
 
 
Exploitatiesteun 

 

3 mogelijkheden 
1. Compensatie verschil 

productiekosten/marktprijs 
2. Gebruik marktmechanismen 

(groene certificaten, 
tenders) 

3. 100%, lineair afnemend tot 
0, over een periode van 5 
jaar, OF 50% over een 
periode van 5 jaar 

(n.v.t.) 

Milieusteun in de vorm van 
belastingverminderingen of 
–vrijstellingen 

Hier gelden bijzondere 
voorwaarden (zie hfdst. 4 van de 
richtsnoeren milieusteun) 

(n.v.t.) Alleen energiebelastingen 
op grond van Richtlijn 
2003/96/EG: 
toegestaan voor max. 10 
jaar indien tenminste EU-
minimum wordt betaald 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Steun voor afvalbeheer KO: 70% 

MO: 60% (n.v.t.) 

Steun voor sanering 
verontreinigde terreinen 

 

100%  (n.v.t.) 

Steun voor verhuizing van 
ondernemingen 

KO: 70% 
MO: 60% (n.v.t.) 

Met regelingen inzake 
verhandelbare 
vergunningen gemoeide 
steun 

(Hier gelden bijzondere 
voorwaarden) 

(n.v.t.) 

Regionale investerings- (en 
werkgelegenheids)steun  
 

20 tot 80%, afhankelijk van de 
handicaps van de betrokken regio 

Steun minder dan 75% van 
het maximum steunbedrag 

dat een investering met 
subsidiabele uitgaven van 

100 mln EUR kan 
ontvangen 

Regionale-steunintensiteit 
volgens de betreffende 
regionale-steunkaart; 
 
KO: + 20 procentpunt 
MO: + 10 procentpunt 
(behalve voor grote 
investeringsprojecten en 
voor vervoer)16 
 

Regionale exploitatiesteun 
 

(Hier gelden bijzondere 
voorwaarden) (n.v.t.) 

Steun voor nieuw 
opgerichte kleine 
ondernemingen 

Steungebieden ex art. 87, lid 3, 
onder a)  
Jaren 1-3: 35% 
Jaren 4-5: 25% 
Totaal max. 2 mln EUR steun 
 
Steungebieden ex artikel 87, 
lid 3, onder c):  
Jaren 1-3: 25% 
Jaren 4-5: 15% 
Totaal max. 1 mln EUR steun 
 

5% opslag in bepaalde gevallen 

2 mln EUR in 
steungebieden ex art. 87, 
lid 3, onder a)  
 
1 mln EUR in 
steungebieden ex art. 87, 
lid 3, onder c)  
 

bedrag per onderneming 
per jaar: max. 33% van 
deze steunbedragen  

Steungebieden ex art. 87, lid 
3, onder a)  
 Jaren 1-3: 35% 
 Jaren 4-5: 25% 
 
Steungebieden ex artikel 87, 
lid 3, onder c):  
Jaren 1-3: 25% 
Jaren 4-5: 15% 
 

5% opslag in bepaalde 
gevallen 

                                                 
16   Voor de landbouwsector gelden andere intensiteiten. 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Kmo-steun ten behoeve van 
investeringen en 
werkgelegenheid  
 
 

(n.v.t.) 

 
7,5 mln EUR 
 
 
 

KO: 20%  
MO: 10%  
Investeringssteun voor de 
verwerking en de afzet van 
landbouwproducten: 
75% in ultraperifere 
gebieden 
65% op kleinere eilanden in 
de Egeïsche Zee  
50% in steungebieden ex 
art. 87, lid 3, onder a) 
40% in alle overige 
gebieden 

Opleidingssteun 

(n.v.t.) 

 
2 mln EUR per 
opleidingsproject 

Specifieke opleiding: 
KO: 45% 
MO: 35% 
 

Algemene opleiding: 
KO: 80% 
MO: 70% 
 
+10 procentpunt voor 
gehandicapte of kwetsbare 
werknemers (totaal max. 
80%) 
  
100% voor zeevervoer 

Steun voor nieuwe, door 
vrouwelijke ondernemers 
opgerichte kleine 
ondernemingen  

(n.v.t.) 
1 mln EUR 
(max. 33% van dat bedrag 
per jaar) 

15% voor de eerste vijf jaar 
 

Consultancysteun (n.v.t.) 2 mln EUR  50% 

Kmo-steun ten behoeve van 
deelneming aan beurzen  (n.v.t.) 2 mln EUR  50% 

Steun in de vorm van 
loonsubsidies ten behoeve 
van de indienstneming van 
kwetsbare werknemers  (n.v.t.) 

5 mln EUR  Kwetsbare werknemers: 
50% in de eerste 12 
maanden 
 

Uiterst kwetsbare 
werknemers: 
50% in de eerste 24 
maanden 
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Richtsnoeren/Steunkaders Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Soort steunmaatregel 

Steunintensiteitsplafond / 
Maximumbedrag volgens de 

betreffende 
richtsnoeren/steunkaders 

Maximum 
steunplafond in het 

kader van de 
algemene 

groepsvrijstellingsver-
ordening 

Plafond 
steunintensiteit in 
het kader van de 

algemene 
groepsvrijstel-

lingsverordening 
Steun in de vorm van 
loonsubsidies ten behoeve 
van het in dienst hebben 
van gehandicapte 
werknemers  

(n.v.t.) 10 mln EUR  75% 

Steun ter compensatie van 
de extra kosten voor het in 
dienst hebben van 
gehandicapte werknemers 

(n.v.t.) 10 mln EUR  100% 

Reddings- en 
herstructureringssteun 
voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

(Hier gelden bijzondere 
voorwaarden) 

(n.v.t.) 

 



 44

BIJLAGE II 

Definitie kmo's 
Artikel 1 

Onderneming 

Als onderneming wordt beschouwd iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische 
activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd entiteiten die individueel of in 
familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en 
verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen. 

Artikel 2 

Aantal werkzame personen en financiële drempels ter bepaling van de categorieën 
ondernemingen 

1.  Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen ("kmo's") behoren ondernemingen 
waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR en/of het 
jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. 

2.  Binnen de categorie kmo's is een "kleine onderneming" een onderneming waar minder dan 50 
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR 
niet overschrijdt. 

3.  Binnen de categorie kmo's is een "micro-onderneming" een onderneming waar minder dan 10 
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR 
niet overschrijdt. 

Artikel 3 

Soorten ondernemingen welke voor de berekening van het aantal werkzame personen en van 
de financiële bedragen in aanmerking worden genomen 

1.  Een "zelfstandige onderneming" is elke onderneming die niet als partneronderneming in de zin 
van lid 2 of als verbonden onderneming in de zin van lid 3 wordt aangemerkt. 

2.  "Partnerondernemingen" zijn alle ondernemingen die niet als verbonden ondernemingen in de zin 
van lid 3 worden aangemerkt en waartussen de volgende band bestaat: een onderneming (van een 
hoger niveau) heeft, alleen of samen met één of meer verbonden ondernemingen in de zin van 
lid 3, 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming (van een lager 
niveau). 

 Ook al wordt de drempel van 25% bereikt of overschreden, toch kan een onderneming als 
zelfstandige onderneming of als onderneming zonder partnerondernemingen worden aangemerkt, 
indien het om de volgende categorieën investeerders gaat en mits dezen individueel noch 
gezamenlijk met de betrokken onderneming verbonden zijn in de zin van lid 3: 

a) openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, natuurlijke personen of 
groepen natuurlijke personen die geregeld risicokapitaal beleggen ("business angels") en 
eigen middelen in niet ter beurze genoteerde ondernemingen investeren, mits de totale 
investering van deze business angels in een zelfde onderneming 1,25 miljoen EUR niet 
overschrijdt; 

b) universiteiten of onderzoekcentra zonder winstoogmerk; 
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c)  institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen; 

d) autonome lokale autoriteiten die een jaarlijkse begroting hebben onder 10 miljoen EUR en 
minder dan 5 000 inwoners tellen. 

3. "Verbonden ondernemingen" zijn ondernemingen die met elkaar een van de volgende banden 
onderhouden: 

a) een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of 
vennoten van een andere onderneming; 

b) een onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te 
ontslaan; 

c) een onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit 
te oefenen op grond van een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling 
in de statuten van laatstgenoemde onderneming; 

d) een onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op 
grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming 
gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van 
de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming. 

Er wordt verondersteld dat geen overheersende invloed wordt uitgeoefend, indien de in lid 2, 
tweede alinea, genoemde investeerders zich niet direct of indirect met het beheer van de 
betrokken onderneming bemoeien, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders of 
vennoten bezitten. 

Ondernemingen worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien ze via één 
of meerdere andere ondernemingen of via in de tweede paragraaf bedoelde investeerders, één 
van de in de eerste alinea bedoelde banden onderhouden. 

Ondernemingen die via een natuurlijke persoon of een in gemeenschappelijk overleg 
handelende groep van natuurlijke personen een van deze banden onderhouden, worden 
eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij hun activiteiten of een deel van 
hun activiteiten op dezelfde markt of op verwante markten uitoefenen. 

Als verwante markt wordt beschouwd de producten- of dienstenmarkt die zich direct boven of 
onder het niveau van de relevante markt bevindt. 

4. Behoudens de in lid 2, tweede alinea, bedoelde gevallen kan een onderneming niet als kmo 
worden aangemerkt, indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk 
direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25% of meer van het kapitaal of de 
stemrechten. 

5. Ondernemingen kunnen een verklaring opstellen over hun hoedanigheid van zelfstandige 
onderneming, partneronderneming of verbonden onderneming en de gegevens met betrekking tot 
de in artikel 2 vermelde drempels. Ook wanneer het wegens de spreiding van het kapitaal 
onmogelijk is precies te weten wie het in handen heeft, kan deze verklaring toch worden 
opgesteld mits de onderneming te goeder trouw verklaart dat zij terecht mag aannemen niet voor 
25% of meer in handen te zijn van één onderneming of van verscheidene verbonden 
ondernemingen gezamenlijk of via natuurlijke personen afzonderlijk of in een groep. Dergelijke 
verklaringen doen geen afbreuk aan de controles of verificaties waarin de nationale of 
communautaire regelgeving voorziet. 
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Artikel 4 

Gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële 
bedragen en referentieperiode 

1. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële 
bedragen hebben betrekking op het laatste afgesloten boekjaar en worden jaarlijks berekend. Zij 
worden vanaf de datum van afsluiting van de rekeningen in aanmerking genomen. Het bedrag van 
de omzet wordt berekend exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) en andere 
indirecte rechten of heffingen. 

2.  Wanneer een onderneming op de datum van afsluiting van de rekeningen vaststelt dat de op 
jaarbasis berekende gegevens boven of onder de in artikel 2 aangegeven drempels voor het aantal 
werkzame personen of de financiële maxima liggen, verkrijgt of verliest zij de hoedanigheid van 
middelgrote, kleine of micro-onderneming slechts wanneer deze situatie zich in twee 
opeenvolgende boekjaren voordoet. 

3.  In het geval van recent opgerichte ondernemingen waarvan de eerste jaarrekening nog niet is 
afgesloten, worden de in aanmerking te nemen gegevens bepaald door middel van een in de loop 
van het boekjaar te goeder trouw gemaakte schatting. 

Artikel 5 

Aantal werkzame personen 

Het aantal werkzame personen komt overeen met het aantal arbeidsjaareenheden ("AJE"), dat wil 
zeggen het aantal personen dat het gehele betreffende jaar voltijds in de betrokken onderneming of 
voor rekening van deze onderneming heeft gewerkt. Het werk van personen die niet het gehele jaar 
hebben gewerkt, deeltijdwerk ongeacht de duur ervan en seizoenarbeid worden in breuken van AJE 
uitgedrukt. Het aantal werkzame personen bestaat uit: 

a) de loontrekkenden; 

b) de personen die voor deze onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee 
hebben en voor het nationale recht met loontrekkenden gelijkgesteld zijn; 

c) de eigenaren-bedrijfsleiders, en 

d) de vennoten die geregeld een activiteit in de onderneming uitoefenen en van de onderneming 
financiële voordelen genieten. 

Leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of 
beroepsopleidingsovereenkomst hebben, worden niet meegeteld in het aantal werkzame personen. De 
duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof wordt niet meegerekend. 

Artikel 6 

Vaststelling van de gegevens van de onderneming 

1. In het geval van een zelfstandige onderneming worden de gegevens, daaronder begrepen het 
aantal werkzame personen, uitsluitend op grond van de rekeningen van die onderneming 
vastgesteld. 

2.  De gegevens, daaronder begrepen het aantal werkzame personen, van een onderneming die 
partnerondernemingen of verbonden ondernemingen heeft, worden vastgesteld op grond van de 
rekeningen en andere gegevens van de onderneming of, zo van toepassing, van de 
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geconsolideerde rekeningen van de onderneming of van de geconsolideerde rekeningen waarin de 
onderneming door consolidatie is opgenomen. 

De in de eerste alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met de gegevens van de eventuele 
partnerondernemingen van de betrokken onderneming, die zich meteen boven of onder het niveau 
van die onderneming bevinden. De samentelling geschiedt in evenredigheid met het aandeel in 
het kapitaal of de stemrechten (het hoogste van de twee percentages). Bij wederzijdse participatie 
geldt het hoogste van deze percentages. 

De in de eerste en tweede alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met alle, nog niet door 
consolidatie in de rekeningen opgenomen gegevens (100%) van de eventuele, direct of indirect 
met de betrokken onderneming verbonden ondernemingen. 

3.  Voor de toepassing van lid 2 resulteren de gegevens van de partnerondernemingen van de 
betrokken onderneming uit de, indien van toepassing, geconsolideerde rekeningen en andere 
gegevens. Deze worden samengeteld met alle gegevens (100%) van de met deze 
partnerondernemingen verbonden ondernemingen, tenzij hun gegevens reeds door consolidatie 
daarin zijn opgenomen. 

Voor de toepassing van het genoemde lid 2 resulteren de gegevens van de met de betrokken 
onderneming verbonden ondernemingen uit hun, indien van toepassing, geconsolideerde 
rekeningen en andere gegevens. Deze worden evenredig samengeteld met de gegevens van de 
eventuele partnerondernemingen van deze verbonden ondernemingen, die zich meteen boven of 
onder het niveau van laatstgenoemde ondernemingen bevinden, mits deze gegevens in de 
geconsolideerde rekeningen nog niet zijn opgenomen in een verhouding die ten minste gelijk is 
aan het in de tweede alinea van lid 2 vastgestelde percentage. 

4.  Indien het aantal werkzame personen van een bepaalde onderneming niet uit de geconsolideerde 
rekeningen blijkt, wordt het berekend door de gegevens van haar partnerondernemingen 
evenredig samen te tellen en daaraan de gegevens toe te voegen van de ondernemingen waarmee 
zij is verbonden.  
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