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Waarschuwing: 
Deze factsheets geven een beknopte, en soms vereenvoudigde, samenvatting van de 
regels inzake staatssteun. Het spreekt dan ook voor zich dat geen rechten kunnen 
worden ontleend aan de samenvattingen en tabellen in de factsheets. Voor een 
betrouwbaardere versie van de regels die voor elke sector van toepassing zijn, wordt u 
verwezen naar de volledige wetsteksten. De precieze referenties waar deze teksten zijn 
gepubliceerd worden in iedere factsheet vermeld. 

Deze versie van het Vademecum werd het laatst bijgewerkt op 30 september 2008. 
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1.        Inleiding 
 
Recent heeft de Europese Commissie de zgn. algemene groepsvrijstellingsverordening 
(Verordening (EG) nr. 800/2008) goedgekeurd; daardoor zijn talrijke staatssteunmaatregelen 
thans vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding bij de Commissie. De introductie van 
deze groepsvrijstellingsverordening is een van de hoekstenen van de hervormingen die de 
Commissie de afgelopen paar jaar op het gebied van staatssteun heeft doorgevoerd. Met deze 
hervorming wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet bij het aanpakken van 
administratieve belasting. Tegelijk wordt het staatssteuntoezicht op eigentijdse wijze 
ingevuld, om bij te dragen aan de Lissabonstrategie van duurzame ontwikkeling, 
concurrentiekracht van het EU-bedrijfsleven, meer banen, maar ook sociale en regionale 
cohesie.  
 
In de EU is het toezicht op staatssteun een essentieel onderdeel van het mededingingsbeleid 
en een noodzakelijke garantie voor een daadwerkelijke mededinging en een vrije handel. 
Doordat staatssteunregels een gemeenschappelijk kader uittekenen, zorgen zij in de allereerste 
plaats voor een gelijk speelveld voor de Europese ondernemingen en voorkomen zij dat de 
lidstaten zich storten in schadelijke subsidieraces, die individuele lidstaten toch niet kunnen 
volhouden en die schadelijk zijn voor de EU als geheel. Ten tweede moedigt de Commissie 
de lidstaten en regio's aan om prioriteiten vast te leggen voor hun beleid ter versterking van 
het concurrentievermogen van hun economie en ter versteviging van de sociale en regionale 
cohesie. Doel van deze hervorming op het gebied van staatssteun is de steun om te buigen 
naar doelstellingen die aansluiten bij de Lissabonstrategie - zoals onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (O&O&I), risicokapitaalmaatregelen, opleiding, hernieuwbare 
energie/klimaatverandering en andere milieumaatregelen. Ten slotte moeten de stakeholders 
volgens de EU-regels ook nagaan of staatssteun wel een passend beleidsinstrument is om de 
doelstellingen van gemeenschappelijk belang te bereiken. Het toezicht op staatssteun helpt er 
dus mee voor te zorgen dat geen overheidsmiddelen worden verspild, waarvoor uiteindelijk 
de rekening toch bij de belastingbetalers terechtkomt.  

De bepalingen inzake het toezicht op staatssteun zijn erg divers en zijn afkomstig uit het 
Verdrag, secundaire wetgeving, maar ook uit rechtspraak. Dit vademecum wil een beknopt 
overzicht geven van de staatssteunregels zoals die thans van toepassing zijn. Het geeft geen 
uitputtende beschrijving van die regels, noch van de wijze waarop die worden toegepast. Dit 
vademecum bestaat uit twee delen: i) een algemeen gedeelte waarin de basisbegrippen op het 
gebied van staatssteun worden beschreven, en ii) afzonderlijke factsheets over de 
belangrijkste individuele steuninstrumenten of thema's. 

Volgens het Actieplan Staatssteun, die voor de Commissie de routekaart is bij haar 
hervorming op het gebied van staatssteun, moest de voorbije drie jaar een aantal regels op het 
gebied van staatssteun worden herzien en goedgekeurd, zoals de richtsnoeren milieusteun 
(waaronder maatregelen tegen klimaatverandering), het O&O&I-steunkader of de 
richtsnoeren regionale steun. De nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening is in dit 
opzicht een bijzondere maatregel, omdat daarin de bestaande regels voor groepsvrijstellingen 
uit alle teksten en voor alle sectoren zijn samengebracht en vereenvoudigd. Daardoor moest 
het vademecum worden herzien, zodat al deze aanpassingen er in verwerkt zijn.  

De hervorming op het gebied van staatssteun die de Commissie in 2005 aanvatte, nadert nu 
haar voltooiing. De sluitstenen in deze hervorming zijn de algemene 
groepsvrijstellingsverordening en het pakket ter vereenvoudiging van de procedures op het 
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gebied van staatssteun (met onder meer voorstellen voor een vereenvoudigde procedure voor 
bepaalde soorten aanmeldingen, een code met goede praktijken en een mededeling over de 
handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechter). De Commissie blijft nog 
steeds garant staan voor een vrije mededinging, terwijl de lidstaten nog steeds de 
steuninstrumenten kunnen kiezen die het best bij hun algemene beleidsmix passen.  
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2.        Maatregelen waarop staatssteunregels van 
toepassing zijn 

Het uitgangspunt van het EU-staatssteunbeleid is artikel 87, lid 1, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna "het Verdrag"). Volgens dit artikel is 
staatssteun in beginsel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Artikel 88 van het 
Verdrag verleent de Commissie de bevoegdheid om op staatssteun toe te zien. De Commissie 
dient volgens dit artikel ook vooraf door de lidstaten op de hoogte te worden gebracht van elk 
voornemen om steun te verlenen (de zgn. "aanmeldingsverplichting"). 

Het was niet de bedoeling van de auteurs van het Verdrag dat de Commissie alle maatregelen 
die van invloed kunnen zijn op ondernemingen, aan een onderzoek zou onderwerpen. 

De staatssteunregels zijn uitsluitend van toepassing op maatregelen die aan alle criteria van 
artikel 87, lid 1, voldoen, namelijk: 

a) Overdracht van staatsmiddelen 
De staatssteunregels zijn uitsluitend van toepassing op maatregelen waarbij er sprake is van 
overdracht van staatsmiddelen (door nationale, regionale of lokale autoriteiten, 
overheidsbanken en -stichtingen enz.). 

Voorts hoeft de steun niet noodzakelijkerwijs te worden verleend door de staat zelf. Deze kan 
ook worden verleend door een particulier of publiek overheidsorgaan dat door de staat is 
aangewezen. Dit laatste kan zich voordoen in gevallen waarin een particuliere bank het 
mandaat krijg om een kmo-steunprogramma te beheren dat door de staat wordt gefinancierd. 

Steun in de vorm van overdracht van staatsmiddelen kan vele vormen aannemen: niet alleen 
subsidies of rentekortingen, maar ook garanties op leningen, het toestaan van versnelde fiscale 
afschrijvingen, kapitaalinjecties, belastingvrijstellingen enz. 

b) Economisch voordeel 
Bij steun dient er sprake te zijn van een economisch voordeel dat een onderneming bij een 
normale bedrijfsvoering niet zou hebben gekregen. Enkele minder voor de hand liggende 
voorbeelden van transacties die voldoen aan deze voorwaarde zijn onder meer: 

• een bedrijf koopt of huurt gronden van de overheid onder de marktprijs; 
• een onderneming verkoopt gronden aan de overheid boven de marktprijs; 
• een onderneming krijgt bevoorrechte toegang tot infrastructuur zonder een vergoeding 

te moeten betalen; 
• een onderneming krijgt van de staat risicokapitaal tegen gunstigere voorwaarden dan 

zij van particuliere investeerders had kunnen krijgen. 
 

c) Selectiviteit 
Om van staatssteun te kunnen spreken, dient een maatregel selectief te zijn en zodoende het 
evenwicht tussen bepaalde bedrijven en hun concurrenten te verstoren. Het criterium 
"selectiviteit" onderscheidt staatssteun van zogeheten "algemene maatregelen" (maatregelen 
namelijk die zonder onderscheid gelden voor alle ondernemingen in alle economische 
sectoren in een lidstaat, zoals de meeste landelijke fiscale maatregelen). 

Een regeling geldt als "selectief" wanneer de autoriteiten die de regeling uitvoeren, een zekere 
discretionaire bevoegdheid bezitten. Aan het criterium "selectiviteit" is eveneens voldaan 



 8  

wanneer de regeling slechts geldt voor een gedeelte van het grondgebied van een lidstaat (dit 
is het geval bij alle regionale en sectorale steunregelingen). 

 

d) Beïnvloeding van de mededinging en het handelsverkeer 
 
Steun moet potentieel invloed hebben op de mededinging en het handelsverkeer tussen de 
lidstaten. Het is voldoende wanneer kan worden aangetoond dat de begunstigde onderneming 
een economische activiteit uitoefent en dat deze actief is op een markt waarin sprake is van 
interstatelijk handelsverkeer. Om welk soort begunstigde het gaat, is in dit verband niet van 
belang (ook een non-profitorganisatie kan economische activiteiten ontplooien). 

De Commissie heeft zich op het standpunt gesteld dat geringe hoeveelheden steun (de 
zogeheten de-minimissteun1) potentieel geen invloed hebben op de mededinging en het 
handelsverkeer tussen de lidstaten. Daarom is zij van mening dat artikel 87, lid 1, van het 
Verdrag niet op dit soort steun van toepassing is. 

Deze beknopte beschrijving van de criteria om van staatssteun te spreken, laat zien dat het 
toepassingsbereik van de EU-staatssteunregels ruim is, maar niet onbeperkt.  

 

3.        Wanneer is staatssteun verenigbaar? 

Volgens artikel 87, lid 1, van het Verdrag zijn alle steunmaatregelen die voldoen aan alle 
hierboven geschetste criteria, in beginsel verboden ("onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt"). Echter, de principiële onverenigbaarheid houdt geen volledig 
verbod in. In artikel 87, leden 2 en 3, van het Verdrag wordt een aantal gevallen genoemd 
waarin staatssteun toch aanvaardbaar kan worden geacht (de zogeheten "afwijkingen"). Het 
bestaan van deze afwijkingen verklaart ook waarom de Commissie steunvoornemens van de 
lidstaten moet onderzoeken, zoals is vastgelegd in artikel 88 van het Verdrag. Dat artikel 
bepaalt dat lidstaten de Commissie op de hoogte moeten brengen van elk steunvoornemen 
alvorens dat tot uitvoering te kunnen brengen. Het geeft de Commissie ook de bevoegdheid om 
te bepalen of de voorgestelde steunmaatregel in aanmerking komt voor een van de afwijkingen 
of dat "de betrokken staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen". 

Voor de meeste staatssteunzaken zijn de belangrijkste afwijkingen die uit artikel 87, lid 3, 
onder a) en c), van het Verdrag: 

 
• artikel 87, lid 3, onder a), heeft betrekking op "steunmaatregelen ter bevordering van de 

economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of 
waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst'; 

 
• artikel 87, lid 3, onder c), is van toepassing op "steunmaatregelen om de ontwikkeling 

van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale 
economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 
plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang 
wordt geschaad". 

                                                 
1 Zie de bijlage: factsheet 13 over de de-minimisregel. 



 9  

 

Bij het uitoefenen van haar bevoegdheden heeft de Commissie specifieke benaderingen 
ontwikkeld waarbij wordt gekeken naar de omvang van de onderneming, de plaats waar deze 
gevestigd is, de sector waarvan de onderneming deel uitmaakt, de doelstelling van de steun 
enz. Met het oog op transparantie, voorspelbaarheid en rechtszekerheid heeft de Commissie 
bekendgemaakt welke criteria zij hanteert om te bepalen of de steunmaatregelen die bij haar 
worden aangemeld, voor een afwijking in aanmerking komen. Dit gebeurde in de vorm van 
verordeningen, mededelingen, bekendmakingen, kaderregelingen, richtsnoeren en brieven aan 
lidstaten.2 

Voor steun uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag kunnen worden 
onderscheiden: 

 
a) Regionale steun 
 
Zowel artikel 87, lid 3, onder a), als artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag bieden een 
rechtsgrond om steunmaatregelen goed te keuren die regionale problemen kunnen aanpakken: 

• artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag is van toepassing op steun ter bevordering 
van de economische ontwikkeling van "streken waarin de levensstandaard abnormaal 
laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst". Of een regio een 
zogenaamde regio ex artikel 87, lid 3, onder a), is, wordt bepaald aan de hand van een 
EU-criterium (NUTS II-regio's met een bbp per hoofd van de bevolking (in 
koopkrachtstandaard) dat lager ligt dan 75% van het EU-25-gemiddelde3). In de 
periode 2007-2010 komen regio's met een bbp per hoofd van de bevolking (in 
koopkrachtstandaard) dat lager ligt dan 75% van het gemiddelde in de EU-154 
eveneens op grond van artikel 87, lid 3, onder a) in aanmerking; 

 
• artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag is van toepassing op aan andere types 

(nationale) probleemgebieden: "steunmaatregelen om de ontwikkeling van … bepaalde 
regionale economieën te vergemakkelijken". Dit artikel biedt lidstaten de mogelijkheid 
steun te verlenen aan regio's met een achterstand ten opzichte van het nationale 
gemiddelde. De lijst van regio's die voor deze afwijking in aanmerking komen, wordt 
eveneens vastgesteld door de Commissie, maar op voorstel van een lidstaat. Lidstaten 
kunnen nationale criteria gebruiken om hun voorstel te motiveren.  

 
De criteria die voor de beoordeling van regionale steun worden gehanteerd, zijn gebundeld in 
de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013. In de factsheet over regionale 
steun in de bijlage wordt de inhoud van dit document samengevat. 

 

b) Andere horizontale regels 
In de sectoroverschrijdende of "horizontale" regels geeft de Commissie aan wat haar 
standpunt is tegenover bepaalde types steunmaatregelen om problemen aan te pakken die zich 
in alle sectoren en regio's kunnen voordoen. 

                                                 
2 Alle toepasselijke verordeningen, mededelingen, bekendmakingen, kaderregelingen en richtsnoeren zijn 
beschikbaar op de website van DG Concurrentie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html. 
3 Met het oog op coherentie zijn de EU-25 gegevens gebruikt voor de hele periode 2007-2013. 
4 Equivalent met 82,2% van het EU-25-gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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Momenteel heeft de Commissie diverse kaderregelingen, richtsnoeren of 
groepsvrijstellingsverordeningen vastgesteld met daarin de criteria die dienen te worden 
toegepast op de volgende soorten steunmaatregelen: 

• steun voor maatregelen tegen klimaatverandering en voor andere milieudoelstellingen; 
• steun voor onderzoek & ontwikkeling & innovatie (O&O&I); 
• steun voor redding en herstructurering van bedrijven in moeilijkheden; 
• steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (het mkb); 
• werkgelegenheidssteun; 
• opleidingssteun; 
• risicokapitaalsteun, en 
• steun voor diensten van algemeen economisch belang. 
 

In de factsheets in de bijlage vindt u ook een samenvatting van de verordeningen, 
kaderregelingen en richtsnoeren die voor elk van de bovengenoemde steuncategorieën gelden.  

 

 

c) Sectorale regels 
Daarnaast heeft de Commissie regels vastgesteld die specifiek voor een bedrijfstak gelden, de 
zogeheten "sectorale" regels. Daarin legt zij haar benadering van steun in bepaalde 
bedrijfstakken vast. De meest relevante zijn in dit verband de volgende: 
 

• Algemene sectoren 

In de loop van de jaren zijn er speciale regels vastgesteld voor een aantal sectoren, waarbij 
specifieke problemen of omstandigheden met een specifiek stel regels wordt aangepakt. 
Hierbij gaat het momenteel om de audiovisuele productie, de omroep, de kolenindustrie, de 
elektriciteitssector ("gestrande kosten"), de postdiensten en de scheepsbouw. Ook voor de 
steun aan de ijzer- en staalindustrie en de synthetischevezelindustrie gelden specifieke 
beperkingen. 
 

• Landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur 

De algemene staatssteunregels die in dit vademecum worden beschreven, zijn niet of slechts 
gedeeltelijk van toepassing op de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten5. 
De regels voor deze sectoren zijn vooral te vinden in de communautaire richtsnoeren voor 
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-20136 en in de communautaire 
richtsnoeren voor het onderzoek naar staatsteun in de visserij- en aquacultuursector7. 
Meer informatie over de regels die voor deze sectoren gelden, kunt u krijgen van de afdeling 
Staatssteun van DG Landbouw en DG Maritieme zaken en visserij. 
 

                                                 
5 De lijst van deze producten is te vinden in bijlage I van het Verdrag (zie http://eur-
lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm). 
6 PB C 319 van 27.12.2006, blz. 1. 
7 PB C 84 van 3.4.2008, blz. 10. 

http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm
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• Vervoer 

In de sector wegvervoer zijn de meeste algemene staatssteunregels van toepassing (inclusief 
de de-minimisverordening), hoewel er een aantal uitzonderingen is (vervoermaterieel komt 
bijvoorbeeld in de regel niet voor steun in aanmerking; de aanschaf van wegvervoermiddelen 
voor vracht is uitgesloten van de de-minimisregel, en het de-minimisplafond is voor het 
wegvervoer verlaagd tot 100 000 EUR).  
Sectorspecifieke staatssteunregels zijn van toepassing op de overige vervoerssectoren 
(spoorvervoer, luchtvervoer, vervoer over binnenwateren en over zee). Informatie over 
staatssteunregels in deze sectoren kunt u krijgen bij de afdeling Staatssteun van DG Energie 
en vervoer8. 

DG Energie en vervoer is ook bevoegd om de staatssteunregels op de kolensector toe te 
passen9.  

 

 

d) Specifieke steuninstrumenten 
Voor het gebruik van specifieke steuninstrumenten zoals garanties, fiscale steun, 
kapitaalinjecties, of voor de berekening van het steunbestanddeel van een bepaalde maatregel 
is het nodige houvast gegeven in een aantal mededelingen die te vinden zijn op de website 
van DG Concurrentie. 

In één oogopslag ... 
 

Afgezien van de specifieke terreinen waarop DG Landbouw, DG Visserij en DG Energie en 
vervoer bevoegd zijn, is DG Concurrentie bevoegd voor steun in alle overige sectoren.  

Tabel 1 geeft een overzicht van de voornaamste categorieën steunmaatregelen die onder 
richtsnoeren, kaderregelingen of groepsvrijstellingsverordeningen vallen die de Commissie tot 
dusver heeft vastgesteld. Deze tabel geeft voor elk van deze categorieën ook aan of er al dan 
niet een groepsvrijstelling kan worden verleend voor het gehele grondgebied van de EU, dan 
wel of deze beperkt is tot steungebieden. De laatste kolom van de tabel geeft de titel van de 
factsheet (zie bijlage) waarin het betrokken soort steun wordt behandeld. 

 

                                                 
8 Zie http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm. 
9 DG Vervoer en energie is in het bijzonder verantwoordelijk voor "steenkool" die binnen de definitie valt van 
Verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad van 23 juli 2002 betreffende staatssteun voor de kolenindustrie, 
namelijk hoogwaardige steenkool, middelwaardige steenkool en laagwaardige A- en B-kolen, in de zin van het 
Internationale codificatiesysteem voor kolen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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Tabel 1 - Belangrijkste categorieën horizontale en regionale steun die zijn toegestaan door EU-
richtsnoeren, kaderregelingen of verordeningen 

Regionale-steungebieden 
Steun voor Steungebieden ex 

art. 87, lid 3, 
onder a) 

Steungebieden 
ex art. 87, lid 3, 

onder c) 

Andere 
gebieden 

Bijbehorende factsheet 
(zie bijlage) 

Initiële investering (grote 
bedrijven) 

Ja Ja Neen Regionale steun + Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Initiële investering (kmo's) Ja Ja Ja Regionale steun + kmo-steun 
+ Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Uitgaven voor 
milieudoeleinden 

Ja Ja Ja Milieusteun + Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

O&O&I-uitgaven Ja Ja Ja O&O&I-steun + Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Vervoerssteun(*) Ja(*) Ja(*) Neen Regionale steun  
"Zachte steun" (kmo's) Ja Ja Ja Kmo-steun + Algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Risicokapitaalsteun Ja Ja Ja Risicokapitaalsteun + 

Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Diensten van algemeen 
economisch belang 

Ja Ja Ja Diensten van algemeen 
economisch belang 

Opleidingssteun Ja Ja Ja Opleidingssteun + Algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Reddings- en 
herstructureringssteun 

Ja Ja Ja Reddings- en 
herstructureringssteun 

* Steunmaatregelen ter compensatie van extra vervoerskosten van ondernemingen die gevestigd zijn in 
ultraperifere of dunbevolkte gebieden.  
 

 

4.        Basismethodiek voor het beoordelen van 
staatssteun 

 
Voortbouwend op de deskundigheid die werd ontwikkeld en op de ervaring die mettertijd is 
opgedaan, leverde het pakket hervormingen op het gebied van staatssteun een verfijndere 
economische benadering voor de beoordeling van staatssteunzaken op. Preciezere 
economische criteria en een methodiek om de positieve en negatieve elementen van een 
steunmaatregel te beoordelen moeten het mogelijk maken de doelstelling van "minder en beter 
gerichte steun" te behalen.  
 
Economische aspecten spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van staatssteun, zowel in 
de eerste fase waarin moet worden uitgemaakt of er sprake is van steun in de zin van artikel 87, 
lid 1, van het Verdrag, als nadien bij het beoordelen van de vraag of de steun verenigbaar is. 
Wat het eerste stadium betreft, heeft de Commissie de de-minimismededeling (factsheet 13) en 
de garantiemededeling (factsheet 12) herzien. Momenteel werkt zij aan de herziening van de 
mededeling over het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie.  
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De beoordeling van de verenigbaarheid van steun is in hoofdzaak een afweging van de 
positieve effecten van steun (wat betreft de bijdrage aan het behalen van een welomschreven 
doelstelling van gemeenschappelijk belang) tegen de negatieve effecten ervan (met name de 
veroorzaakte verstoring van de mededinging en het handelsverkeer) (in een zgn. 
afwegingstoets). Wil steun verenigbaar kunnen worden verklaard, dan moet deze noodzakelijk 
zijn en in verhouding staan tot de specifieke daarmee te behalen doelstelling van 
gemeenschappelijk belang.  
 
De verfijnde economische benadering betekent echter niet dat voor elke specifieke 
staatssteunzaak een diepgaande beoordeling wordt uitgevoerd. Gebruikmakend van de 
economische onderbouwing van deze afwegingstoets, heeft de Commissie bij het vaststellen 
van de algemene staatssteunregels de economische vereisten bepaald, en wil zij terzelfder tijd 
zorgen voor het meest geschikte controlesysteem. Dit betekent in de eerste plaats dat de minst 
verstorende zaken niet als staatssteun worden beschouwd (zie factsheet 13 over de-
minimissteun). Ten tweede zijn zaken waarin het eenvoudig is vooraf een stel 
verenigbaarheidscriteria vast te stellen, vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding (zie 
factsheet 1 over de algemene groepsvrijstellingsverordening). Het volgende niveau is de 
standaardbeoordeling waarmee de Commissie de meeste zaken kan behandelen dankzij vooraf 
voorgestelde voorwaarden (waaronder vaste steunintensiteiten) die bedoeld zijn als garantie 
dat de steun evenredig en noodzakelijk is en dat de verstorende effecten ervan beperkt blijven. 
Dit zijn dus de zaken waarvoor de verfijnde economische beoordeling vooraf en bloc wordt 
uitgevoerd en is weerspiegeld in de juridische aannames van de regels. Het laatste niveau - de 
nadere beoordeling - wordt toegepast voor de potentieel meest verstorende zaken waar de 
Commissie de economische onderbouwing van de steunmaatregel van geval tot geval 
beoordeelt.  
 

Tabel 2 - Verschillende niveaus voor de beoordeling 
1 Geen steun - De-minimissteun 
2 Algemene groepsvrijstellingsverordening 
3 Standaardbeoordeling 
4 Nadere beoordeling 

 
De hoeksteen van de verfijndere economische aanpak is de afwegingstoets. Dit is in wezen 
een kosten-batenanalyse van de voorgenomen maatregel.  
 
Bij deze afwegingstoets worden de volgende punten beoordeeld.   
 
1. Een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang 
 
Steun moet gericht zijn op een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk 
belang (zoals groei, werkgelegenheid, cohesie, milieubescherming). Hierbij kan het ook gaan 
om zowel efficiency- als billijkheidsdoelstellingen. De efficiencydoelstelling is gericht op het 
aanpakken van marktfalen (bv. externaliteiten, imperfecte informatie, coördinatieproblemen). 
Bij billijkheidsoverwegingen kan het bijvoorbeeld gaan om banen voor gehandicapte 
werknemers of het feit dat ondernemingen worden aangezet om fabrieken te bouwen in 
achterstandsgebieden. In bepaalde gevallen kan ook steun worden toegestaan om de overgang 
naar beter functionerende markten te bevorderen.   
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2. Een goed ontworpen instrument 
 
De kernvraag is hier of de steun zodanig is ontworpen dat daarmee de genoemde doelstelling 
van gemeenschappelijk belang kan worden bereikt. Om dat te bepalen is het van cruciaal 
belang de volgende drie vragen te beantwoorden:  
 

• Is de steun een geschikt beleidsinstrument? Zonder de keuze van de lidstaten van hun 
beleidsinstrumenten te willen doorkruisen, zou staatssteun toch moeten kunnen worden 
ingezet waar de voordelen van het gebruik van een selectief instrument (zoals 
staatssteun) vaststaan en kunnen worden aangetoond.  

 
• Is er een stimulerend effect? Verandert de steun het gedrag van de begunstigde? De 

begunstigde zou, dankzij de steun, activiteiten moeten gaan ontplooien i) die hij zonder 
de steun helemaal niet had ontplooid, of ii) die hij alleen in beperkte mate of op een 
andere wijze had ontplooid. Doel is te voorkomen dat staatssteun wordt verleend voor 
een activiteit die de onderneming, zelfs zonder steun, toch al in dezelfde mate zou gaan 
ontplooien (bv. een opleiding die de onderneming haar werknemers in ieder geval zou 
moeten geven, om te kunnen functioneren).   

 
• Is de steun evenredig aan het aan te pakken probleem? Bij het beantwoorden van deze 

vraag wordt gekeken of dezelfde gedragsverandering met minder steun te bereiken viel. 
Het steunbedrag en de steunintensiteit moeten beperkt blijven tot het minimum dat 
nodig is om de gesteunde activiteit te laten plaatsvinden. Normaal gesproken geldt 
steun als evenredig indien de in de wetgeving vastgestelde maximum steunintensiteiten 
worden nageleefd.  

 
Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren, moet de Commissie een zgn. nulscenario 
(counterfactual scenario) vaststellen. De bedoeling daarvan is het gesteunde project te 
vergelijken met een hypothetische situatie waarin geen steun wordt gegeven. Alleen zo is het 
mogelijk een aantal doelstellingen van gemeenschappelijk belang (zoals het aanpakken van 
marktfalen) en het stimulerende effect (trad er bij de begunstigde onderneming een 
gedragsverandering op?) te beoordelen.  
 
3. Afweging van de positieve en de negatieve effecten / Totale balans positief 
 
Bij deze vraag wordt gekeken naar de eventuele negatieve effecten van de steun en de omvang 
ervan, afgezet tegen de positieve effecten van de steun.  
 
De negatieve effecten zijn vooral de verstorende effecten voor de mededinging en het 
handelsverkeer. Hierbij kan het ook gaan om het voorkomen dat ondoelmatige ondernemingen 
de markt moeten verlaten en in leven worden gehouden, crowding-out van particuliere 
investeringen, verstoren van dynamische prikkels, de kosten van staatssteun in verband met 
begrotingsuitgaven enz.  
 
Wil de steun verenigbaar kunnen worden verklaard, dan dient een groot aantal negatieve 
effecten afdoende te worden gecompenseerd door een even groot aantal positieve effecten van 
de steun. Om dergelijke beoordeling te kunnen uitvoeren, dienen de positieve en de negatieve 
effecten zowel in kwalitatieve als - voor zover mogelijk - in kwantitatieve termen te worden 
uitgedrukt. De Commissie voert een algehele beoordeling uit van de impact van de steun op 
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producenten en consumenten op de door de steunmaatregelen getroffen markten. De totale 
uitkomst wordt bepaald door een reeks kenmerken van het steunvoornemen en wordt, bij 
maatregelen die aan de nadere beoordeling worden onderworpen, van geval tot geval 
uitgevoerd.  
 
 

5.         Aanmeldings- en goedkeuringsprocedures 
 

Het EU-toezicht op staatssteun is gebaseerd op een systeem van goedkeuring vooraf. In dit 
systeem zijn de lidstaten verplicht de Commissie vooraf op de hoogte te stellen van elk 
voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen ("aanmelding vooraf") en de 
betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen pas tot uitvoering brengen nadat de 
Commissie daartoe toestemming heeft gegeven ("standstill-beginsel"). Het Verdrag heeft de 
Commissie de bevoegdheid verleend om te bepalen of het bij de aangemelde 
steunmaatregelen al dan niet gaat om staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het 
Verdrag en, zo ja, of deze in aanmerking komt voor vrijstelling op grond van artikel 87, leden 
2 of 3, van het Verdrag. Lidstaten kunnen geen staatssteun verlenen tenzij deze is aangemeld 
bij en goedgekeurd door de Commissie. Alle staatssteun die zonder toestemming van de 
Commissie wordt verleend, geldt automatisch als "onrechtmatige steun". Volgens de huidige 
procedureregels dient de Commissie te eisen dat onrechtmatig verstrekte steun die met de 
gemeenschappelijke markt onverenigbaar is verklaard, van de begunstigden wordt 
teruggevorderd. Bovendien heeft de EU-rechter erkend dat nationale rechters bevoegd zijn te 
bepalen of aan de aanmeldingsprocedures is voldaan, en, zo niet, de terugbetaling van de 
steun te gelasten. 

De afgelopen jaren heeft de Commissie een modernisering en vereenvoudiging van de 
staatssteunprocedures in gang gezet. Hiertoe heeft de Raad Verordening (EG) nr. 994/98 van 
7 mei 1998 goedgekeurd, die de Commissie in staat stelt om zogeheten 
"groepsvrijstellingsverordeningen" voor staatssteun vast te stellen. Deze verordeningen 
bieden de Commissie de mogelijkheid bepaalde soorten steunmaatregelen verenigbaar te 
verklaren met de gemeenschappelijke markt indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoen - 
en deze zodoende vrij te stellen van de verplichting tot voorafgaande aanmelding bij en 
goedkeuring door de Commissie. In het verleden heeft de Commissie diverse 
groepsvrijstellingsverordeningen vastgesteld. In 2008 zijn deze verordeningen vervangen door 
een nieuwe, zgn. algemene groepsvrijstellingsverordening waarin het bestaande rechtskader is 
geuniformeerd en daarnaast nieuwe soorten maatregelen zijn opgenomen die van de 
verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld. Daardoor kunnen lidstaten nu steun verlenen die 
voldoet aan de voorwaarden van deze algemene groepsvrijstellingsverordening, zonder dat 
deze vooraf moet worden aangemeld bij en goedgekeurd door de Commissie. Meer informatie 
over deze nieuwe verordening is te vinden in de bijlage (factsheet 1). In een andere 
verordening wordt de toepassing van de zgn. de-minimisregel vastgelegd: die houdt in dat, 
indien de steun aan een onderneming in een periode van drie belastingjaren onder het plafond 
van 200 000 EUR blijft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, er geen sprake is van 
staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, omdat de steun in kwestie geacht 
wordt het handelsverkeer niet ongunstig te beïnvloeden en de mededinging te verstoren (zie 
factsheet 13). Dergelijke steun hoeft dan ook niet te worden aangemeld. 

Het moderniseringsproces betekent ook dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen twee 
types steunmaatregelen: 
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• Steunmaatregelen die vrijgesteld zijn van de aanmeldingsverplichting 
 
Individuele steunmaatregelen of steunregelingen die voldoen aan alle voorwaarden uit de 
algemene groepsvrijstellingsverordening van de Commissie, hoeven niet bij de Commissie te 
worden aangemeld. Wel moet de lidstaat binnen 20 werkdagen na de tenuitvoerlegging van 
de maatregel bij de Commissie een beknopte beschrijving van de steunmaatregel indienen. 
Indien de steunmaatregel voldoet aan alle voorwaarden uit de de-minimisverordening (zie 
factsheet 13), hoeft zelfs geen dergelijke beknopte beschrijving te worden overgelegd (wel 
zijn de lidstaten verplicht de steun volgens die verordening te monitoren). Van 
steunmaatregelen die op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening van 
aanmelding zijn vrijgesteld, moeten de lidstaten de volledige tekst van die maatregel ook op 
het internet publiceren en die tekst daar beschikbaar houden zolang de maatregel van kracht 
is. 

 
• Steunmaatregelen waarop de aanmeldingsverplichting van toepassing is 
 

Op 22 maart 1999 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 659/1999 (als gewijzigd)10 vastgesteld, 
waarin de procedureregels worden beschreven die op staatssteungebied van toepassing zijn op 
steunmaatregelen. Met de daarop volgende Verordening (EG) nr. 794/2004 van de 
Commissie11 werd deze Raadsverordening ten uitvoer gelegd. Hieronder volgt een beknopt 
overzicht van de regels die van toepassing zijn in het geval van een normale 
aanmeldingsprocedure: 

 

• Aanmelding 
 

De betrokken lidstaat (centrale overheid) dient steunvoornemens aan te melden via zijn 
Permanente Vertegenwoordiging. Om de doorlooptijd van steunzaken te versnellen heeft de 
Commissie gestandaardiseerde aanmeldingsformulieren opgesteld voor de meeste vormen van 
steun. Er is een speciale toepassing ("SANI") beschikbaar die de aanmeldingsprocedure voor 
de lidstaten eenvoudiger moet maken en deze moet helpen te versnellen.  

Voor bepaalde geringe wijzigingen in bestaande steunregelingen is er een vereenvoudigd 
aanmeldingssysteem en een versnelde beslissingsprocedure. Dergelijke vereenvoudigde 
regelingen zijn uitsluitend toegestaan indien de Commissie regelmatig op de hoogte is gesteld 
van de uitvoering van de betrokken bestaande steunmaatregel. 

 

• Verzoek om aanvullende gegevens 
 

Indien de aanmelding onvolledig is, zal de Commissie om aanvullende gegevens verzoeken. 
Doorgaans krijgt de betrokken lidstaat 20 dagen de tijd om deze gegevens te verstrekken. 

 

                                                 
10 PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1. 
11 Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 
659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-
Verdrag, PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1. 
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• Onderzoek en besluit 
 

De Commissie heeft twee maanden de tijd om de voorgenomen steunmaatregel te 
onderzoeken. Deze periode van twee maanden begint te lopen op het tijdstip dat de 
Commissie alle gegevens heeft ontvangen die zij nodig heeft om de zaak te beoordelen, en de 
aanmelding als volledig kan worden beschouwd. Doorgaans zal deze beoordeling worden 
afgesloten met een "besluit om geen bezwaar te maken" of met een "besluit tot inleiding van 
de procedure van artikel 88, lid 2". 

Indien de Commissie besluit geen bezwaar te maken, kan de steunmaatregel tot uitvoer 
worden gebracht. 

De Commissie leidt de procedure van artikel 88, lid 2, in wanneer zij twijfelt aan de 
verenigbaarheid van de aangemelde steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt. In 
dergelijke gevallen leidt de Commissie een "formeel onderzoek" in. Zij publiceert een 
beschrijving van de steunmaatregel in het Publicatieblad en op haar website, en nodigt de 
betrokken lidstaat en andere belanghebbenden uit om opmerkingen te maken. Wanneer het 
onderzoek is afgerond, geeft de Commissie een eindbeschikking. Deze kan positief uitvallen 
(de steunmaatregel kan tot uitvoering worden gebracht), negatief uitvallen (de steunmaatregel 
kan niet tot uitvoering worden gebracht), dan wel positief zijn onder voorbehoud (de 
steunmaatregel kan tot uitvoering worden gebracht, mits aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan). De maximumtermijn waarbinnen een dergelijk onderzoek dient te zijn afgerond, 
bedraagt 18 maanden (indicatief). 

Alle besluiten kunnen, op grond van artikel 230 van het Verdrag, worden onderworpen aan 
toetsing door het EU-Hof van Justitie. Ook nationale rechtbanken spelen een rol bij de 
tenuitvoerlegging van terugvorderingsbeschikkingen van de Commissie.   

6.        Staatssteun bij programma's in het kader van 
Structuurfondsen 

De operationele programma's in het kader van de Structuurfondsen voor de periode 2007-2013 
bevatten de volgende standaardclausule: "Iedere vorm van overheidssteun in het kader van dit 
programma dient in overeenstemming te zijn met de procedurele en materiële voorschriften 
inzake staatssteun die gelden op het tijdstip van toekenning van de overheidssteun". Het is aan 
de beherende autoriteiten te waarborgen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.  
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Bijlage: Factsheets staatssteun 
 

Deze bijlage bevat 13 factsheets die telkens één specifiek thema op het gebied van staatssteun 
behandelen; daarbij kan het gaan om een bepaalde categorie steun of een bepaald soort 
steuninstrument. 

Iedere factsheet geeft een beknopte samenvatting van de voornaamste regels die voor het 
betrokken thema van toepassing zijn. Deze bevat tevens precieze verwijzingen naar de 
toepasselijke verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen of mededelingen van de 
Commissie. De integrale versie van de wetsteksten waarnaar in deze factsheets wordt 
verwezen is ook beschikbaar op de website van DG Concurrentie 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 

 

Factsheet 1 Algemene groepsvrijstellingsverordening 
Factsheet 2 Steun voor maatregelen tegen klimaatverandering en voor andere 

milieudoelstellingen 
Factsheet 3 Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) 
Factsheet 4 Regionale steun 
Factsheet 5 Reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden 
Factsheet 6 Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (het mkb) 
Factsheet 7 Werkgelegenheidssteun 
Factsheet 8 Opleidingsssteun 
Factsheet 9 Risicokapitaalmaatregelen 
Factsheet 10 Steunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door 

overheidsinstanties 
Factsheet 11 Diensten van algemeen economisch belang 
Factsheet 12 De garantiemededeling 
Factsheet 13 De de-minimisregel. 
 

Waarschuwing: 
Deze factsheets geven een beknopte, en soms vereenvoudigde, samenvatting van de 
regels inzake staatssteun. Het spreekt dan ook voor zich dat geen rechten kunnen 
worden ontleend aan de samenvattingen en tabellen in deze factsheets. Voor een 
betrouwbaardere versie van de regels die op de verschillende terreinen van toepassing 
zijn, wordt de lezer verwezen naar de volledige wetsteksten. In iedere factsheet wordt 
hier specifiek naar verwezen. 

Deze herziene versie van het Vademecum dateert van 30 september 2008. 

 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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Factsheet 1 Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Referentie 
Deze factsheet is een samenvatting 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 214 van 9.8.2008, blz. 3) (hierna kortweg 
"algemene groepsvrijstellingsverordening").  

Meer details over de wijze waarop de algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing 
is op de verschillende categorieën steun, is te vinden in diverse factsheets van deze bijlage, 
afhankelijk van het desbetreffende thema. 

Toepassingsgebied 
De algemene groepsvrijstellingsverordening geldt voor alle economische sectoren, met 
uitzondering van de visserij en de aquacultuur, de landbouw, en de steenkolenindustrie12. 
Verder zijn ook uitgesloten regionale steun in de ijzer- en staalindustrie, de scheepsbouwsector 
en de synthetischevezelindustrie en regionale steunregelingen bestemd voor specifieke 
economische sectoren (met uitzondering van toerisme). Evenmin is de verordening van 
toepassing op steun voor met de uitvoer verband houdende werkzaamheden of steun die 
afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten. Ook ad-
hocsteun aan grote ondernemingen (met uitzondering van regionale-investeringssteun en 
werkgelegenheidssteun) is uitgesloten.  
 
De algemene groepsvrijstellingsverordening stelt (per categorie maatregel) individuele 
steunplafonds vast13; zij is van toepassing op steun die onder die plafonds blijft.  
 

Begrippen 
Maatregelen die in de algemene groepsvrijstellingsverordening zijn opgenomen en die voldoen 
aan de daarin vermelde voorwaarden en criteria, zijn vrijgesteld van de verplichting tot 
aanmelding. De lidstaten kunnen deze maatregelen dan gaan toepassen zonder dat deze verder 
nog door de Commissie moeten worden beoordeeld.  
 
Steun die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening valt, moet nog steeds worden 
aangemeld en door de Commissie aan de gewone regels voor staatssteun worden getoetst. 
 
In de algemene groepsvrijstellingsverordening zijn de regels die voordien in verschillende 
verordeningen waren opgenomen, geconsolideerd tot één tekst. Bovendien zijn deze regels 
ook geharmoniseerd. Daarnaast wordt de vrijstelling van de verplichting tot aanmelding 
uitgebreid tot vijf soorten steun die tot dusver niet waren vrijgesteld (milieusteun, 

                                                 
12 Wel kan onder bepaalde omstandigheden opleidingssteun, risicokapitaal, O&O&I-steun, steun voor kwetsbare 
en gehandicapte werknemers, en milieusteun worden verleend, mits is voldaan aan de voorwaarden van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening. 
13 Zo bedraagt het plafond voor milieu-investeringssteun 7,5 miljoen EUR, voor consultancysteun aan  kmo’s 2 
miljoen EUR, voor fundamenteel onderzoek 20 miljoen EUR, voor industrieel onderzoek 10 miljoen EUR, en 
voor steun ten behoeve van gehandicapte werknemers 10 miljoen EUR.  
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innovatiesteun, O&O-steun voor grote ondernemingen, steun in de vorm van risicokapitaal en 
steun voor nieuwe, door vrouwelijke ondernemers opgerichte ondernemingen).  
 
Deze algemene groepsvrijstellingsverordening geldt alleen voor transparante steun: subsidies 
en rentesubsidies, leningen waarbij voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent het 
referentiepercentage is gebruikt, garantieregelingen, belastingmaatregelen (met een plafond) 
en onder bepaalde voorwaarden ook terugbetaalbare voorschotten.  
 
Steun is alleen toegestaan indien deze een stimulerend effect heeft. In de algemene 
groepsvrijstellingsverordening worden verschillende criteria aangereikt om dit stimulerende 
effect na te gaan. Het gaat om (in toenemende mate van complexiteit): i) voor bepaalde soorten 
maatregel wordt het stimulerende effect voorondersteld; ii) voor kmo's is er sprake van een 
stimulerend effect indien de steunaanvraag werd ingediend vooraleer het project van start ging, 
en iii) voor grote ondernemingen moeten de lidstaten daarenboven nagaan of het bij de 
aanvraag gevoegde dossier aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.  

Soorten gedekte steun en steunintensiteiten 
De algemene groepsvrijstellingsverordening staat de volgende soorten steun toe:  

• kmo-steun;  
• steun voor onderzoek en innovatie;  
• steun ten behoeve van regionale ontwikkeling;  
• opleidingssteun;  
• werkgelegenheidssteun; 
• steun in de vorm van risicokapitaal;  
• milieusteun;  
• steun om het ondernemerschap te bevorderen.  

 
Tabel 3 - Categorieën maatregelen, betrokken steunbedragen en steunintensiteiten in het kader van de 

algemene groepsvrijstellingsverordening  

Soort steunmaatregel Maximum steunplafond in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening

Plafond steunintensiteit in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Regionale investerings- en 
werkgelegenheidssteun (alleen 
beschikbaar in steungebieden) 
 
(grote, middelgrote en kleine 
ondernemingen)  
 

Steun minder dan 75% van het 
maximum steunbedrag dat een 
investering met subsidiabele 
uitgaven van 100 mln EUR kan 
ontvangen 

•  Regionale-steunintensiteit 
volgens de desbetreffende 
regionale-steunkaart; EN 
• + 20 procentpunt voor kleine 
ondernemingen 
• + 10 procentpunt voor 
middelgrote ondernemingen 
(behalve grote 
investeringsprojecten en vervoer)14 
 

                                                 
14 Voor de landbouwsector gelden andere intensiteiten. 
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Soort steunmaatregel Maximum steunplafond in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening

Plafond steunintensiteit in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Steun voor nieuw opgerichte kleine 
ondernemingen 

•  2 mln EUR per onderneming 
in een steungebied ex art. 87, lid 
3, onder a)  
•  1 mln EUR per onderneming 
in een steungebied 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)  
•  35% in de eerste drie jaar na de 
oprichting van de onderneming 
•  25% in de twee volgende jaren 
 
Steungebieden ex artikel 87, lid 3, 
onder c):  
•  25% in de eerste drie jaar na de 
oprichting van de onderneming 
•  15% in de twee volgende jaren15 
 

Investerings- en 
werkgelegenheidssteun voor kmo's 
(beschikbaar buiten steungebieden) 
 
Investeringssteun voor de verwerking 
en de afzet van landbouwproducten 

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 
 
 
7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

•  20% voor kleine ondernemingen 
•  10% voor middelgrote 
ondernemingen 
 
 
•  75% in ultraperifere gebieden 
•  65% op de kleinere eilanden in 
de Egeïsche Zee  
•  50% in steungebieden ex art. 87, 
lid 3, onder a) 
•  40% in alle overige regio's. 

Steun voor nieuwe, door vrouwelijke 
ondernemers opgerichte kleine 
ondernemingen  

1 mln EUR per onderneming 
(max. 33% van dat bedrag per 
jaar) 

15% voor de eerste vijf jaar 
 

Kmo-steun ten behoeve van 
consultancy  

2 mln EUR per onderneming per 
project 

50% 

Kmo-steun ten behoeve van 
deelneming aan beurzen  

2 mln EUR per onderneming per 
project 

50% 

Risicokapitaalsteun 
 

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

(niet van toepassing) 

O&O-steun 
 

•  fundamenteel onderzoek: 20 
mln EUR 
•  industrieel onderzoek: 10 mln 
EUR 
•  overige: 7,5 mln EUR per 
onderneming per project 
 
• 2x bij Eureka-projecten16 
 

grote ondernemingen:  
•  fundamenteel onderzoek: 100% 
•  industrieel onderzoek: 50% 
•  experimentele ontwikkeling: 25% 
 
middelgrote ondernemingen: 
•  industrieel onderzoek: 60% 
•  experimentele ontwikkeling: 35% 
 
kleine ondernemingen:  
•  industrieel onderzoek: 70% 
•  experimentele ontwikkeling: 45% 
• + 15 procentpunt (tot 80% totaal) 
bij samenwerking van twee of meer 
 

                                                 
15 In bepaalde gevallen is er nog een opslag van 5% van de subsidiabele kosten mogelijk.  
16 Eureka is een pan-Europees netwerk voor marktgerichte, industriële O&O. 
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Soort steunmaatregel Maximum steunplafond in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening

Plafond steunintensiteit in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Steun voor technische 
haalbaarheidsstudies  
 

•  fundamenteel onderzoek: 20 
mln EUR  
•  industrieel onderzoek: 10 mln 
EUR  
•  overige: 7,5 mln EUR per 
onderneming per project 
•  2x bij Eureka-projecten 

•  Kmo's: 75% voor studies ten 
behoeve van industrieel onderzoek, 
50% voor studies ten behoeve van 
experimentele ontwikkeling  
 
•  grote ondernemingen: 65% voor 
studies ten behoeve van industrieel 
onderzoek, 40% voor studies ten 
behoeve van experimentele 
ontwikkeling 

Steun voor industriële-
eigendomsrechten voor kmo's  

5 mln EUR per onderneming per 
project 

•  fundamenteel onderzoek: 100% 
•  industrieel onderzoek: 50% 
•  experimentele ontwikkeling: 25% 
 

Steun voor innovatieve starters  •  1 mln EUR  
•  1,5 mln EUR in steungebieden 
ex art. 87, lid 3, onder a)  
•  1,25 mln EUR in 
steungebieden ex art. 87, lid 3, 
onder c) 

(niet van toepassing) 

O&O-steun in de landbouw- en 
visserijsector 

Onder specifieke 
omstandigheden 

100% onder specifieke 
omstandigheden 

Steun aan kmo's voor innovatieadvies- 
en voor 
innovatieondersteuningsdiensten 

200 000 EUR per onderneming 
over een periode van 3 jaar 

75% tenzij de dienstverrichter een 
nationale of Europese certificering 
heeft 

Steun voor het uitlenen van 
hooggekwalificeerd personeel 

(niet van toepassing) 50% per onderneming, gedurende 3 
jaar, per uitgeleende medewerker 

Opleidingssteun 2 mln EUR per 
opleidingsproject 

•  25% voor specifieke opleiding 
•  60% voor algemene opleiding 
•  +10 procentpunt voor 
gehandicapte of kwetsbare 
werknemers  
•  +20 procentpunt voor kleine 
ondernemingen 
•  +10 procentpunt voor 
middelgrote ondernemingen 
•  100% voor zeevervoer 
 

Steun in de vorm van loonsubsidies ten 
behoeve van de indienstneming van 
kwetsbare werknemers  

5 mln EUR per onderneming per 
jaar 

50% 

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

10 mln EUR per onderneming 
per jaar 

75% 

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

10 mln EUR per onderneming 
per jaar 

100% 

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

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Grote ondernemingen: 35%  
Middelgrote ondernemingen: 45% 
Kleine ondernemingen: 55% 
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Soort steunmaatregel Maximum steunplafond in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening

Plafond steunintensiteit in het 
kader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Investeringsteun voor de aanschaf van 
nieuwe vervoersmiddelen die verder 
gaan dan communautaire 
milieunormen  

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Grote ondernemingen: 35%  
Middelgrote ondernemingen: 45% 
Kleine ondernemingen: 55% 

Kmo-steun ten behoeve van vroege 
aanpassing aan toekomstige 
milieunormen  
 

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Indien toegepast meer dan 3 jaar 
vóór inwerkingtreding normen: 
•  15% voor kleine ondernemingen 
•  10% voor middelgrote 
ondernemingen 
 
Indien toegepast 1 tot 3 jaar vóór 
inwerkingtreding normen: 10% 
voor kleine ondernemingen 

Milieu-investeringssteun ten behoeve 
van energiebesparende maatregelen  
 

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Twee berekeningsmethodieken: 
1. Extra investeringskosten (netto) 
•  Grote ondernemingen: 60%  
•  Middelgrote ondernemingen: 
70% 
•  Kleine ondernemingen: 80% 
 
2. Extra investeringskosten (bruto)  
•  Grote ondernemingen: 20%  
•  Middelgrote ondernemingen: 
30% 
•  Kleine ondernemingen: 40% 
  

Milieu-investeringssteun ten behoeve 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK)  
 

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Grote ondernemingen: 45%  
Middelgrote ondernemingen: 55% 
Kleine ondernemingen: 65% 

Milieu-investeringssteun ter 
stimulering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen  
 

7,5 mln EUR per onderneming 
per project 

Grote ondernemingen: 45%  
Middelgrote ondernemingen: 55% 
Kleine ondernemingen: 65% 

Steun voor milieustudies  
 

(niet van toepassing) Grote ondernemingen: 50%  
Middelgrote ondernemingen: 60% 
Kleine ondernemingen: 70% 

Milieusteun in de vorm van 
belastingverminderingen  
 

(niet van toepassing) Geen intensiteit (alleen toegestaan 
indien ten minste het 
communautaire minimum wordt 
betaald, voor een periode van 
maximaal 10 jaar) 

 

Cumulering 
Cumulering van verschillende maatregelen uit de algemene groepsvrijstellingsverordening is 
mogelijk, zolang het gaat om verschillende identificeerbare subsidiabele kosten. Voor dezelfde 
- elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende - subsidiabele kosten is geen cumulering 
toegestaan indien door een dergelijke cumulering de volgens de algemene 
groepsvrijstellingsverordening toegestane hoogste steunintensiteit wordt overschreden.  
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Factsheet 2 Steun voor maatregelen tegen 
klimaatverandering en voor andere 
milieudoelstellingen  

Referentie 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun 
voor milieubescherming (PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1) (in deze factsheet kortweg "de 
richtsnoeren"). Deze bevat ook informatie over de wijze waarop de algemene 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing is op milieusteun. 

Toepassingsgebied 
Deze richtsnoeren betreffen niet alleen steun voor maatregelen gericht op de preventie of het 
herstel van aantastingen van onze natuurlijke omgeving of natuurlijke hulpbronnen, maar ook 
steun die aanzet tot een rationeler gebruik van die hulpbronnen. Het staatssteuntoezicht op dit 
gebied zorgt ervoor dat een hoger niveau aan milieubescherming wordt gehaald dan zonder de 
steun het geval was geweest, en dat de positieve effecten van de steun opwegen tegen de 
negatieve effecten ervan. 

De algemene regel is dat de richtsnoeren gelden voor alle bedrijfstakken die onder de 
toepassing van het Verdrag vallen, met inbegrip van de sectoren waarvoor specifieke 
communautaire staatssteunregels gelden (tenzij in die regels anders is bepaald). De 
richtsnoeren gelden echter niet voor: 

• O&O-steun of steun voor het ontwerp en de productie van milieuvriendelijke 
producten. Investeringssteun voor de verwerving van eco-innovatieve activa 
(projecten) om de eigen vervuiling te verminderen, valt dan weer wel onder deze 
richtsnoeren; 

• opleidingssteun op het gebied van milieu; 
• de primaire productie van landbouwproducten wanneer de maatregelen reeds onder de 

communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 
vallen17;  

• de sector visserij en aquacultuur alleen voor zover er geen andere bijzondere 
bepalingen bestaan;  

• gestrande kosten;  
• stadsverwarming tenzij die energiebesparingen oplevert; 
• infrastructuur voor het luchtvervoer, wegvervoer, vervoer per spoor, vervoer over de 

binnenwateren en zeevervoer;  
• ontwerp en vervaardiging van milieuvriendelijke producten, machines of 

vervoermiddelen die minder natuurlijke hulpbronnen gaan verbruiken, en maatregelen 
die op meer veiligheid of betere hygiëne zijn gericht, en 

• koolstofafvang en -opslag. 
 

                                                 
17 Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013, PB C 319 van 
27.12.2006, blz. 1. 
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Beoordeling 
In deze richtsnoeren wordt de aanpak gevolgd die in het Actieplan Staatssteun werd 
uitgetekend, met een verfijndere economische benadering bij de toetsing van staatssteun en de 
introductie van een afwegingstoets. Daarom bevatten de richtsnoeren regels waarbij de 
Commissie ofwel een standaardbeoordeling uitvoert (waarbij de staatssteun verenigbaar kan 
worden verklaard indien deze voldoet aan de vereenvoudigde criteria van deel 3 van de 
richtsnoeren) of een nadere beoordeling (zoals die in deel 5 van de richtsnoeren is 
beschreven). Voor deze laatste is een diepgaander onderzoek van de maatregelen nodig en 
moet een afwegingstoets worden uitgevoerd. In beginsel bepalen de richtsnoeren dat de 
Commissie bij de beoordeling van milieusteun kijkt naar het stimulerende effect, de noodzaak 
en de evenredigheid van de maatregelen.  
 

Tabel 4 - Drempels waarboven volgens de richtsnoeren een nadere beoordeling is vereist* 

Soort maatregel Standaardbeoordeling Nadere beoordeling 
Onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 
vallende maatregelen 

Ja (indien niet is voldaan aan 
de voorwaarden van de 

algemene 
groepsvrijstellingsverordening)

Alle maatregelen die volgens de 
algemene 
groepsvrijstellingsverordening 
individueel moeten worden 
aangemeld 

Alle investeringssteun (ongeacht het 
type) 

Ja 7,5 mln EUR per onderneming 

Exploitatiesteun voor 
energiebesparing: 

Ja 5 mln EUR per onderneming 
gedurende 5 jaar 

Exploitatiesteun voor de opwekking 
van duurzame elektriciteit en/of voor 
duurzame WKK 

Ja Wanneer dit voor de productie van 
hernieuwbare stroom een vermogen 
van meer dan 125 MW oplevert 

Exploitatiesteun voor de productie 
van biobrandstof: 

Ja Wanneer dit een productiecapaciteit 
van meer dan 150 000 ton per jaar 
oplevert 

Exploitatiesteun voor WKK Ja Wanneer dit voor de WKK-
productie van stroom een vermogen 
van meer dan 200 MW oplevert 

Steun in de vorm van verlagingen of 
vrijstellingen van milieubelastingen 

Ja Neen 

*Voor alle overige milieusteun die in de richtsnoeren is vermeld en die niet in bovenstaande tabel is 
opgenomen, hoeft alleen een standaardbeoordeling te worden uitgevoerd. 

 

Steunmaatregelen 
 

Investeringsteun voor ondernemingen die verder gaan dan EU-normen of die, bij 
ontstentenis van EU-normen, het niveau van de milieubescherming doen toenemen 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk 
zijn om een hoger niveau van milieubescherming te bereiken. Exploitatiebaten/-kosten 
worden gedurende 5 jaar in aanmerking genomen. Bij de subsidiabele investeringen kan 
het gaan om gronden, gebouwen, installaties en uitrustingen, en technologieoverdracht. Er 
mag geen steun worden verleend voor het behalen van normen die al zijn goedgekeurd, 
maar die nog niet van kracht zijn. 
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Investeringsteun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan 
EU-normen of die, bij ontstentenis van EU-normen, het niveau van milieubescherming 
doen toenemen 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk 
zijn om een hoger niveau van milieubescherming te bereiken. Exploitatiebaten/-kosten 
worden gedurende 5 jaar in aanmerking genomen. Steun voor de aanschaf van nieuwe 
vervoersmiddelen voor vervoer per spoor, over de weg, over de binnenwateren en over 
zee, die aan reeds vastgestelde, maar nog niet van kracht zijnde EU-normen voldoen, 
wanneer deze nieuwe EU-normen niet retroactief van toepassing zullen zijn. Ook mag 
steun worden gegeven om retrofitfilters te monteren op bestaande vervoersmiddelen.  

 

Investeringsteun voor vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de extra kosten die noodzakelijk zijn om een 
hoger niveau van milieubescherming te bereiken. Exploitatiebaten/-kosten worden 
gedurende 5 jaar in aanmerking genomen. Bij de subsidiabele investeringen kan het gaan 
om gronden, gebouwen, installaties en uitrustingen, en technologieoverdracht. Steun is 
toegestaan wanneer de aanpassing plaatsvindt uiterlijk 1 jaar vóór de EU-norm van kracht 
wordt. 

  
Steun voor energiebesparing 

Investeringssteun 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de extra kosten die rechtstreeks verband 
houden met energiebesparing en een niveau van energiebesparing dat EU-normen 
overtreft. Daarnaast worden de exploitatiebaten en -kosten in mindering gebracht of 
bijgeteld die zijn ontstaan in de eerste drie jaar van de levensduur van de investering (voor 
kmo's), in de eerste vier jaar (voor grote ondernemingen die niét deelnemen aan het EU-
systeem inzake CO2-emissiehandel (ETS)) of in de eerste vijf jaar (voor grote 
ondernemingen die wél deelnemen aan het EU-systeem inzake CO2-emissiehandel 
(ETS)). Bij de subsidiabele investeringen kan het gaan om gronden, gebouwen, installaties 
en uitrustingen, en technologieoverdracht. 

 
Exploitatiesteun 

• De steun blijft beperkt tot het compenseren van de netto extra productiekosten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de baten die de energiebesparing meebrengt. De 
investeringssteun wordt in mindering gebracht op de productiekosten. Hij is beperkt tot 
vijf jaar.  

 
Steun voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen  

Investeringssteun 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de extra investeringskosten die een 
begunstigde maakt ten opzichte van een traditionele stroomcentrale of een traditioneel 
verwarmingssysteem met dezelfde capaciteit. De subsidiabele kosten worden berekend 
exclusief alle exploitatiebaten en -kosten die in de eerste vijf jaar van de levensduur van 
deze investering zijn ontstaan. Bij de subsidiabele investeringen kan het gaan om gronden, 
gebouwen, installaties en uitrustingen, en technologieoverdracht. 
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• Steun voor biobrandstoffen is alleen toegestaan wanneer het gaat om duurzame 
biobrandstoffen.  

 
Exploitatiesteun 

• Om het verschil te dekken tussen de kosten voor de opwekking van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen en de marktprijs van de betrokken energie.  

 
Steun voor warmtekrachtkoppeling (WKK) 

Investeringssteun 

• Subsidiabele kosten: blijven beperkt tot de investeringskosten die, in vergelijking met de 
referentie-investering, extra nodig zijn om een hoogrenderende WKK-installatie te 
bouwen. De subsidiabele kosten worden berekend exclusief alle exploitatiebaten en -
kosten die in de eerste vijf jaar van de levensduur van deze investering zijn ontstaan. Bij 
de subsidiabele investeringen kan het gaan om gronden, gebouwen, installaties en 
uitrustingen, en technologieoverdracht. 

 
Exploitatiesteun 

• Hier gelden dezelfde regels als voor hernieuwbare energiebronnen. Subsidiabele 
installaties: ondernemingen die de openbare distributie van warmte en elektriciteit 
verzorgen, wanneer de productiekosten hoger zijn dan de markprijs. Voor industrieel 
gebruik alleen wanneer kan worden aangetoond dat de productiekosten van een met deze 
techniek geproduceerde eenheid energie hoger is dan de marktprijs van een eenheid 
traditionele energie.  

  
Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming  

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de investeringskosten die een begunstigde, 
in vergelijking met de referentie-investering, extra moet maken ten opzichte van een 
traditioneel verwarmingssysteem met dezelfde capaciteit. De subsidiabele kosten worden 
berekend exclusief alle exploitatiebaten en -kosten die in de eerste vijf jaar van de 
levensduur van deze investering zijn ontstaan. Bij de subsidiabele investeringen kan het 
gaan om gronden, gebouwen, installaties en uitrustingen, en technologieoverdracht. 

 
Steun voor afvalbeheer 

• Subsidiabele kosten: blijven strikt beperkt tot de investeringskosten die, in vergelijking 
met de referentie-investering, extra nodig zijn om een investering te doen die leidt tot 
afvalbeheer en wordt gedragen door de begunstigde. De subsidiabele kosten worden 
berekend exclusief alle exploitatiebaten en -kosten die in de eerste vijf jaar van de 
levensduur van deze investering zijn ontstaan.  

• Op bepaalde voorwaarden komen ook hergebruik, recyclage en terugwinning voor steun 
in aanmerking. Doel van de steun moet in dat geval zijn het verminderen van door andere 
ondernemingen veroorzaakte vervuiling. Er kan dus geen steun worden verleend voor 
vervuiling die de begunstigde van de steun heeft veroorzaakt. 

 
Steun voor de sanering van verontreinigde terreinen 

• Wanneer de vervuiler niet bekend is of niet aansprakelijk kan worden gesteld, kan de 
persoon die met de sanering van de gronden is belast, steun ontvangen. Onder "vervuiler" 
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wordt verstaan: de persoon die volgens de nationale wetgeving in de lidstaten 
aansprakelijk is.  

• De subsidiabele kosten zijn gelijk aan de kosten van de sanering, verminderd met de 
waardestijging van het terrein. 

 
Steun voor de verhuizing van ondernemingen 

• Steun om bepaalde ondernemingen naar nieuwe locaties te verhuizen is alleen mogelijk 
indien deze verhuizing is ingegeven door milieuoverwegingen en het gevolg is van een 
bestuurlijk of rechterlijk besluit, dan wel is overeengekomen tussen de onderneming en de 
bevoegde overheidsinstantie. Bovendien moet de onderneming aan de strengste 
milieunormen voldoen die in het nieuwe vestigingsgebied gelden. 

• De subsidiabele kosten moeten beperkt blijven tot de nettokosten van de verhuizing. De 
Commissie houdt rekening met de baten (de opbrengst van de verkoop of verhuring van 
de verlaten installaties, de eventuele onteigeningsvergoeding) en de kosten (de aankoop 
van een terrein, de bouw of de aankoop van nieuwe installaties, contractuele boetes).  

 
Met regelingen inzake verhandelbare vergunningen gemoeide steun 

• De steun kan alleen verenigbaar worden verklaard: wanneer de regelingen worden opgezet 
om milieudoelstellingen te bereiken die verder gaan dan de verplichte EU-normen; 
wanneer de steun transparant en objectief wordt toegewezen; wanneer het totale aantal 
verhandelbare vergunningen of quota's dat onder de marktwaarde aan een onderneming 
wordt toegekend, de behoeften van die onderneming niet overtreft, of wanneer 
nieuwkomers niet worden begunstigd en er geen buitensporige toegangsbarrières zijn.  

• Bij de beoordeling wordt gekeken naar de noodzaak en de evenredigheid van de 
staatssteun. De regeling inzake verhandelbare vergunningen moet - zonder de steun 
(volwaardige veiling) - resulteren in een aanzienlijke toename van de productiekosten die 
niet kan worden afgewenteld op de klanten zonder dat dit leidt tot aanzienlijk 
omzetverlies, en het mag niet mogelijk zijn de emissieniveaus te verlagen om de prijs van 
de vergunningen draaglijk te maken. 

• Bij toewijzingen in het kader van de handelsperiode voor het EU-systeem inzake CO2-
emissiehandel (ETS) die per 31 december 2012 afloopt, is niet gekeken naar de criteria 
noodzaak en evenredigheid.  

 
Steun in de vorm van verlagingen of vrijstellingen van milieubelastingen 

• Dit soort steun is toegestaan op voorwaarde dat deze ten minste indirect bijdraagt tot de 
verbetering van het niveau van milieubescherming en dat de belastingverlagingen of 
-vrijstellingen niet ten koste gaan van de met de belasting nagestreefde algemene 
doelstelling.  

• Geharmoniseerde belastingen: steun verenigbaar gedurende 10 jaar wanneer de 
begunstigden ten minste het communautaire minimum betalen en de vermindering of 
vrijstelling verenigbaar is met de communautaire regelgeving.  

• Niet-geharmoniseerde en geharmoniseerde belastingen wanneer de verschuldigde 
belasting het communautaire minimumbelastingniveau onderschrijdt: Elke 
belastingvrijstelling of -vermindering moet noodzakelijk en evenredig zijn:  
- noodzaak van de steun: de begunstigde wordt gekozen op basis van objectieve en 

transparante criteria, de milieubelasting zonder de korting moet resulteren in een 
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aanzienlijke toename van de productiekosten die niet kan worden afgewenteld op de 
klanten zonder dat dit leidt tot aanzienlijk omzetverlies;  

- evenredigheid van de steun: elke individuele begunstigde betaalt een deel van de 
nationale belasting in verhouding tot zijn prestatie ten opzichte van de best presterende 
techniek in de EER of 20% van de nationale belasting (tenzij een lager tarief 
gerechtvaardigd is door een beperkte concurrentievervalsing) of er zijn 
overeenkomsten gesloten tussen de lidstaat en de begunstigde ondernemingen.  

 

Beginselen voor het berekenen van de extra investeringskosten 

De extra investeringskosten worden in twee stappen berekend:  

1. De investeringskosten worden vastgesteld door de investering af te zetten tegen een 
nulscenario, waarin geen staatssteun wordt verleend (counterfactual situatie). Dit 
nulscenario moet geloofwaardig zijn en ten minste aan de geldende EU-normen 
voldoen. 

2. Alle exploitatiebaten die ontstaan tijdens een vaste periode (normaal gesproken vijf 
jaar) van de levensduur van de investering, worden in mindering gebracht, terwijl de 
desbetreffende exploitatiekosten worden bijgeteld.  

 

Maximum steunintensiteiten 
Tabel 5 - Overzicht maximum steunintensiteiten, uitgedrukt als percentage van de subsidiabele kosten 

Soort steunmaatregel Investeringssteun Exploitatiesteun 
a) Investeringsteun voor ondernemingen 
die verder gaan dan EU-normen of die, bij 
ontstentenis van EU-normen, het niveau 
van de milieubescherming doen toenemen, 
  
en  
 
b) aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen 
die verder gaan dan EU-normen of die, bij 
ontstentenis van EU-normen, het niveau 
van milieubescherming doen toenemen 

Kleine ondernemingen: 70% 
Middelgrote ondernemingen: 
60% 
Grote ondernemingen: 50% 
 
Tender: 100% 
 
Opslag voor eco-innovatie:  
+10% 
 

 

c) Investeringsteun voor vroege aanpassing 
aan toekomstige EU-normen 
 

Méér dan 3 jaar vooraf:  
• kleine ondernemingen: 
25% 
• middelgrote 
ondernemingen: 20% 
• grote ondernemingen: 15%
 
Tussen 1 en 3 jaar vooraf:  
• kleine ondernemingen: 
20% 
• middelgrote 
ondernemingen: 15% 
• grote ondernemingen: 10%
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Soort steunmaatregel Investeringssteun Exploitatiesteun 
d) Steun voor milieustudies  kleine ondernemingen: 70% 

middelgrote ondernemingen: 
60%  
grote ondernemingen: 50% 

 

e) Steun voor energiebesparing 
 

kleine ondernemingen: 80% 
middelgrote ondernemingen: 
70%  
grote ondernemingen: 60% 

•  100% van de extra kosten, 
lineair afnemend tot 0, over een 
periode van 5 jaar, OF 
•  50% van de extra kosten 
gedurende 5 jaar 

f) Steun voor het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen 

kleine ondernemingen: 80% 
middelgrote ondernemingen: 
70%  
grote ondernemingen: 60% 
 
tender: 100% 

•  Compensatie verschil 
productiekosten/marktprijs, 
• OF  
•  100% van de extra kosten, 
lineair afnemend tot 0, over een 
periode van 5 jaar, OF 
•  50% van de extra kosten 
gedurende 5 jaar 

g) WKK-steun  kleine ondernemingen: 80% 
middelgrote ondernemingen: 
70%  
grote ondernemingen: 60% 
 
tender: 100% 

Regels hernieuwbare 
energiebronnen van toepassing 
 

h) Steun voor energie-efficiënte 
stadsverwarming 
 

kleine ondernemingen: 70% 
middelgrote ondernemingen: 
60%  
grote ondernemingen: 50% 
 
tender: 100% 

 

i) Steun voor afvalbeheer kleine ondernemingen: 70% 
middelgrote ondernemingen: 
60%  
grote ondernemingen: 50% 

 

j) Steun voor de sanering van 
verontreinigde terreinen 

100% van de subsidiabele 
kosten  

 

k) Steun voor verhuizing van 
ondernemingen 

kleine ondernemingen: 70% 
middelgrote ondernemingen: 
60%  
grote ondernemingen: 50% 

 

Aanmelding 
 
De algemene groepsvrijstellingsverordening heeft nieuwe categorieën milieusteun vrijgesteld 
van de verplichting tot aanmelding. Indien aan de voorwaarden uit die verordening is voldaan 
(met inbegrip van de bijzondere steunintensiteiten), behoeven de volgende soorten steun niet 
te worden aangemeld: (in sommige gevallen) investeringssteun die ondernemingen in staat 
stelt verder te gaan dan EU-normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van EU-
normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen; steun voor de aanschaf van 
nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan EU-normen of die, bij ontstentenis van EU-
normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen; kmo-steun ten behoeve van 
vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen; investeringssteun ten behoeve van 
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energiebesparende maatregelen; investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende WKK; 
investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen; steun voor 
milieustudies, en steun in de vorm van verminderingen van milieubelastingen.  
 
Dit soort steun moet echter wel worden aangemeld indien de drempel voor individuele 
aanmelding (7,5 miljoen EUR per onderneming per investeringsproject) wordt overschreden. 
Ook wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening, moet de steun worden aangemeld en aan de richtsnoeren 
worden getoetst.  
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Factsheet 3 Steun voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (O&O&I)  

Referentie 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PB C 323 van 30.12.2006, blz. 1) (in 
deze factsheet kortweg "de kaderregeling"). Deze bevat ook informatie over de toepassing van 
de algemene groepsvrijstellingsverordening op steun ten behoeve van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I).  

Toepassingsgebied 
De kaderregeling is van toepassing op alle staatssteun die wordt verleend ten behoeve van 
O&O&I door bedrijven. 
 
O&O&I-steun die niet als staatssteun geldt: 

• Overheidsfinanciering van door onderzoeksorganisaties verrichte, niet-economische 
O&O&I-activiteiten; 

• O&O die in opdracht van overheden door ondernemingen tegen normale 
marktvoorwaarden wordt uitgevoerd (open tender). 

 
Sectoren waarvoor bijzondere regels gelden: 

• Vervoer per spoor, over de weg en over binnenwateren; 
• Landbouw en visserij: maximale steunintensiteit van 100% in alle gevallen (onder 

bepaalde voorwaarden). 

Begrippen 
Fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk 
worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van 
verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische 
toepassing of een direct praktisch nut wordt beoogd. 
 
Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van 
nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, 
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te 
verbeteren. 
 
Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van 
bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere toepasselijke kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde 
producten, procedés of diensten (hieronder kan onder bepaalde voorwaarden ook de 
ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten vallen). 

Steunmaatregelen 
De volgende steunmaatregelen kunnen, op grond van de kaderregeling, verenigbaarheid 
worden verklaard op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag: 

• steun voor O&O-projecten;  
• steun voor technische haalbaarheidsstudies;  
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• steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten;  
• steun voor innovatieve starters; 
• steun voor proces- en organisatie-innovatie op het gebied van diensten; 
• steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning;  
• steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel, en 
• steun voor innovatieclusters.  

Subsidiabele kosten 
Of kosten subsidiabel zijn, hangt af van het soort maatregel en is vastgelegd in de betrokken 
punten van de kaderregeling. In de categorie "steun voor O&O-projecten" (de eerste van de 
bovengenoemde steuncategorieën) komen bijvoorbeeld de volgende kosten in aanmerking: 

• kosten voor personeel, voor zover zich dat met het onderzoeksproject bezighoudt; 
• kosten van apparatuur en uitrusting, voor zover en voor zolang deze voor het 

onderzoeksproject worden ingezet (onder voorbehoud van afschrijvingen, voor zover 
van toepassing); 

• kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen marktprijzen 
worden verworven bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen;  

• kosten voor externe consultancydiensten en gelijkwaardige diensten die uitsluitend 
voor het project worden gebruikt; 

• extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject voortvloeien; 
• andere exploitatiekosten, die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit voortvloeien. 

Steunintensiteiten 
Net als de subsidiabele kosten, verschillen de steunintensiteiten per steunmaatregel. De 
onderstaande tabel laat, bij wijze van voorbeeld, zien welke steunintensiteiten van toepassing 
zijn op de eerste categorie steun ("steun voor O&O-projecten").  

Tabel 6 - Steunintensiteiten voor O&O projectsteun 

Soort O&O Kleine 
onderneming

Middelgrote 
onderneming 

Grote 
onderneming

Fundamenteel onderzoek 100% 100% 100% 

Industrieel onderzoek 70% 60% 50% 

Industrieel onderzoek met:  
• samenwerking tussen ondernemingen voor grote 

ondernemingen: samenwerking grensoverschrijdend of met 
ten minste één kmo, of 

• samenwerking van een onderneming met een 
onderzoeksorganisatie, of  

• verspreiding van resultaten 

80% 75% 65% 

Experimentele ontwikkeling 45% 35% 25% 

Experimentele ontwikkeling met:  
• samenwerking tussen ondernemingen voor grote 

ondernemingen: samenwerking grensoverschrijdend of met 
ten minste één kmo, of  

• samenwerking van een onderneming met een 
onderzoeksorganisatie 

60% 50% 40% 
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Bijzondere voorwaarden 
De kaderregeling voorziet in drie soorten afwegingstoetsen voor de beoordeling van steun, 
waarbij de positieve en negatieve effecten tegen elkaar worden afgewogen: 

i) standaardbeoordeling – indien een project voldoet aan de voorwaarden in hoofdstuk 5 van 
de kaderregeling, wordt aangenomen dat een afwegingstoets positief zou uitvallen. De 
volgende maatregelen vallen binnen deze categorie (mits steun verleend wordt ná indiening 
van een aanvraag bij de nationale autoriteiten):  

• projectsteun en steun voor haalbaarheidsstudies: wanneer de begunstigde van de steun 
een kmo is en het steunbedrag voor een project minder dan 7,5 miljoen EUR per kmo 
bedraagt; 

• kmo-steun ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten;  
• steun voor innovatieve starters;  
• steun voor innovatieadviesdiensten; 
• steun voor diensten inzake innovatieondersteuning, en 
• steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel;  

 
ii) standaardbeoordeling, aangevuld met het bewijs van het stimulerend effect en de noodzaak 
van de steun, in overeenstemming met de hoofdstukken 5 en 6 van de kaderregeling: alle 
aangemelde steun moet onder de drempels van de kaderregeling blijven voor de nader te 
beoordelen maatregelen (zie hieronder) en mag niet binnen een van de categorieën vallen van 
de standaardbeoordeling van hoofdstuk 5 (waarvoor het stimulerende effect wordt 
voorondersteld);  

iii) nadere beoordeling: voor de volgende maatregelen voert de Commissie, wegens een 
groter risico op verstoring van de mededinging, een nadere beoordeling uit, wanneer de steun 
een bedrag overschrijdt van:  

• voor projectsteun en haalbaarheidsstudies:  
- indien het project overwegend fundamenteel onderzoek is: 20 miljoen EUR  
- indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 10 miljoen EUR 
- voor alle overige projecten: 7,5 miljoen EUR;  

• voor proces- of organisatie-innovatie bij dienstverleningsactiviteiten: 5 miljoen EUR;  
• voor innovatieclusters: 5 miljoen EUR.  

 

Per steunregeling dient jaarlijks een verslag over de tenuitvoerlegging ervan te worden 
ingediend. 
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Tabel 7 - Categorieën steunmaatregelen, steunplafonds in het kader van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening en drempels waarboven volgens de kaderregeling vereist is een nadere 

beoordeling 

Steunmaatregel 
Maximum steunplafond in het 

kader van de algemene 
groepsvrijstellings-

verordening 

Standaard-
beoordeling 

(Kader-
regeling) 

Nadere beoordeling18

(kaderregeling) 
 

Projectsteun en 
haalbaarheidsstudies  

•  fundamenteel onderzoek: 20 
mln EUR 

•  industrieel onderzoek: 10 
mln EUR 

•  overige: 7,5 mln EUR per 
onderneming per project 

• 2x bij Eureka-projecten19 

Ja 
(indien niet is 
voldaan aan de 
voorwaarden 

van de 
algemene 
groeps-

vrijstellings-
verordening) 

•  fundamenteel 
onderzoek: 20 mln 
EUR 

•  industrieel onderzoek: 
10 mln EUR 

•  overige: 7,5 mln EUR 
per onderneming per 
project 

•  2x bij Eureka-
projecten 

Kosten industriële-
eigendomsrechten voor kmo's 

5 mln EUR per onderneming 
per project Ja Neen 

Innovatieve starters 1 mln EUR Ja Neen 
Innovatieadvies- en 
innovatieondersteuningsdiensten 

200 000 EUR per onderneming 
over een periode van drie jaar Ja Neen 

Uitlenen hooggekwalificeerd 
personeel 

50% van de subsidiabele kosten 
per onderneming, gedurende 3 
jaar, per uitgeleende 
medewerker 

Ja Neen 

Proces- of organisatie-innovatie  (Niet in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 
opgenomen)  

Ja 
bij diensten: 5 mln EUR 
per onderneming per 
project 

Innovatieclusters (Niet in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 
opgenomen)  

Ja 
5 mln EUR per cluster 

Aanmelding 
 
De algemene groepsvrijstellingsverordening heeft nieuwe categorieën O&O&I-steun 
vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding. Indien aan de voorwaarden uit die verordening 
is voldaan (met inbegrip van de bijzondere steunintensiteiten), behoeven de volgende soorten 
steun niet te worden aangemeld: (in sommige gevallen) steun voor O&O-projecten; steun 
voor technische haalbaarheidsstudies; steun voor industriële-eigendomsrechten voor kmo's; 
O&O-steun in de landbouw en de visserij; steun aan innovatieve starters; steun voor 
innovatieadvies- en innovatieondersteuningsdiensten, en steun voor het uitlenen van 
hooggekwalificeerd personeel.  
 
Dit soort steun moet echter nog steeds worden aangemeld indien de in bovenstaande tabel 
aangegeven drempels voor individuele aanmelding zijn overschreden.  
 

                                                 
18 Ook voor alle zaken die volgens de algemene groepsvrijstellingsverordening individueel bij de Commissie 
moeten worden aangemeld, wordt een nadere beoordeling uitgevoerd. 
19 Eureka is een pan-Europees netwerk voor marktgerichte, industriële O&O. 
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Ook wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening, moet de steun worden aangemeld en aan de kaderregeling 
worden getoetst. 
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Factsheet 4 Regionale steun 

Referenties 
Deze factsheet geeft een samenvatting van: 

• de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (PB C 54 van 4.3.2006, 
blz. 13) (in deze factsheet kortweg "de richtsnoeren"); 

• de wijze waarop de algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing is op 
regionale-investerings- en werkgelegenheidssteun en op steun voor nieuw opgerichte 
ondernemingen. 

 

Doel 
Het bevorderen van de ontwikkeling van achterstandsgebieden: 

• door steun te verlenen aan initiële investeringen, investeringen en werkgelegenheid die 
met initiële investeringen verband houden, en nieuw opgerichte kleine ondernemingen, 
of 

• in uitzonderlijke gevallen: door exploitatiesteun te verlenen. 

Toepassingsgebied 
De richtsnoeren zijn van toepassing op investeringssteun, steun voor nieuw opgerichte 
ondernemingen en exploitatiesteun voor vestigingen in regio's die in aanmerking komen voor 
regionale steun (zie hieronder). 

Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op de primaire productie van landbouwproducten 
in de zin van Bijlage I bij het Verdrag. Wel zijn zij over het algemeen van toepassing op de 
verwerking en de afzet van landbouwproducten20. Daarentegen zijn zij niet van toepassing op 
de visserijsector of de kolenindustrie.  

Bijzondere regels gelden voor:  

• vervoer en scheepsbouw; 
• de ijzer- en staalindustrie of synthetischevezelindustrie: in deze sectoren is geen 

regionale steun toegestaan; 
• grote investeringsprojecten (zie "Begrippen"). 

Essentiële voorwaarden 
Om voor steun in het kader van de richtsnoeren in aanmerking te kunnen komen, dient het 
project aan de volgende essentiële voorwaarden te voldoen:  
 

• het moet om nieuwe activa gaan (behalve in het geval van kmo's);  
• de investering moet voor ten minste 5 jaar (of 3 jaar voor kmo's) na de voltooiing ervan 

behouden blijven in de betrokken regio;  
• de financiële bijdrage van de begunstigde onderneming bedraagt ten minste 25% van 

de subsidiabele kosten.  
 

                                                 
20 Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013, PB C 319 van 
27.12.2006, blz. 1. 
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Begrippen 
Twee categorieën steungebieden kunnen worden onderscheiden: 

• steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a): dit zijn gebieden waarin de 
levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid 
heerst (NUTS II-regio's met een bbp per hoofd van de bevolking dat lager ligt dan 75% 
van het EU-gemiddelde); 

• steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c): dit zijn probleemgebieden die worden 
gedefinieerd 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: investering in materiële en immateriële activa ten behoeve van de 
oprichting van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van een bestaande vestiging, diversificatie 
van de productie van een vestiging naar nieuwe additionele producten of een fundamentele 
verandering in het totale productieproces van een bestaande vestiging. 

Scheppen van werkgelegenheid in het kader van de investering: nettotoename van de 
banen gecreëerd binnen drie jaar na de voltooiing van de investering. 

Exploitatiesteun: steun gericht op het verminderen van de lopende uitgaven van een bedrijf 
(zoals loonkosten, vervoerskosten of huur). 

Groot investeringsproject: initiële-investeringsproject met subsidiabele investeringskosten 
die meer dan 50 miljoen EUR bedragen (contante waarde) (subsidiabele investeringskosten 
worden hieronder gedefinieerd). 

Individueel aan te melden groot investeringsproject: een groot investeringsproject waarbij 
het totale bedrag aan steun uit alle bronnen meer dan 75% bedraagt van het maximum 
steunbedrag dat een investering in de betrokken regio met subsidiabele kosten van 100 
miljoen EUR kan ontvangen. De lidstaten moeten alle gevallen die dit steunbedrag 
overschrijden, individueel aanmelden.  

Bruto-subsidie-equivalent (BSE): de nominale waarde van de toegekende steun, 
gedisconteerd tot de waarde ervan op het tijdstip dat de steun werd toegekend. 
 
Steunintensiteit: BSE uitgedrukt als een percentage van de subsidiabele kosten. 
 

Steun voor initiële investeringen 

Subsidiabele kosten:  Steun voor initiële investering kan worden uitgedrukt als een 
percentage van de investering of als een percentage van de met de initiële investering 
samenhangende loonkosten. 

• investeringen: materiële investering (gronden, gebouwen, installaties/uitrusting) en 
een beperkt aantal immateriële investeringen (uitgaven voor 
technologieoverdracht). In de vervoerssector komen uitgaven voor de aanschaf van 
vervoersuitrusting niet voor steun in aanmerking; 

• loonkosten: verwachte brutoloonkosten en de verplichte 
socialezekerheidsbijdragen, berekend over een periode van twee jaar, 
vermenigvuldigd met het aantal geschapen arbeidsplaatsen (netto aantal geschapen 
arbeidsplaatsen in de betrokken vestiging). 
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Maximum steunintensiteiten 
Tabel 8 - Maximum steunintensiteiten 

Regionaal bbp 
als %van EU-25 bbp  

Steunplafonds 
voor grote bedrijven 

Steunplafonds in de 
ultraperifere gebieden 

>75% 15% - 10% 40% 
<75% 30% 50% 
<60% 40% 60% 
<45% 50% (niet van toepassing) 

 
Zogeheten "statistisch-effectgebieden" – die een bbp per hoofd van de bevolking van meer 
dan 75% van het EU-25-gemiddelde hebben, doch minder dan 75% van het EU-15-
gemiddelde (3,6% van de bevolking van de EU-25) – krijgen een overgangsstatus en komen 
in aanmerking voor de laagste steunintensiteiten uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a), van 
het Verdrag, met 30% BSE voor grote bedrijven tot 31 december 2010. In 2010 wordt de 
positie van deze gebieden opnieuw bezien. Indien deze is verslechterd tot minder dan 75% 
van het EU-25-gemiddelde, vallen zij nog steeds onder artikel 87, lid 3, onder a), van het 
Verdrag. Zo niet, dan zullen deze statistisch-effectgebieden vanaf 1 januari 2011 op grond van 
artikel 87, lid 3, onder c), in aanmerking komen voor een steunintensiteit van 20% BSE. 
De steungebieden zijn op de regionale-steunkaarten afgebakend. Deze worden voor iedere 
lidstaat gepubliceerd op de website van DG Concurrentie21.  
Tot eind 2010 zijn overgangsregelingen van toepassing op gebieden waar de 
steunintensiteiten het sterkst verminderen; deze overgangsregelingen gelden tot eind 2008 
voor gebieden die niet langer in aanmerking komen op grond van de nieuwe richtsnoeren. 
Ook deze gebieden worden afgebakend op de regionale-steunkaarten. 
Voor grote investeringen is het regionale-steunplafond steun als volgt verlaagd: 

• voor het gedeelte van de subsidiabele kosten hoger dan 50 miljoen EUR wordt de intensiteit 
verlaagd tot 100% van het toepasselijke regionale-steunplafond; 

• voor het gedeelte van de subsidiabele kosten tussen 50 en 100 miljoen EUR wordt de 
intensiteit verlaagd tot 50% van het toepasselijke regionale-steunplafond; 

• voor het gedeelte van de subsidiabele kosten hoger dan 100 miljoen EUR wordt de 
intensiteit verlaagd tot 34% van het toepasselijke regionale-steunplafond. 

• een voorbeeld: een groot investeringsproject met 200 miljoen EUR subsidiabele kosten en 
een toepasselijk regionale-steunplafond van 40% BSE kan maximaal 43,6 miljoen EUR 
steun krijgen: 

i) tot 50 miljoen EUR: 100% van het toepasselijke regionale-steunplafond => 50 
miljoen EUR x 40% = 20 miljoen EUR; 
ii) Voor het gedeelte tussen 50 en 100 miljoen EUR: 50% van het toepasselijke 
regionale-steunplafond => 50 miljoen EUR x (40% x 50%) = 10 miljoen EUR; 
iii) voor het gedeelte boven 100 miljoen EUR: 34% van het toepasselijke regionale-
steunplafond => 100 miljoen EUR x (40% x 34%) = 13,6 miljoen EUR;  
Totale steun => i) + ii) + iii) = 20 miljoen EUR + 10 miljoen EUR + 13,6 miljoen 
EUR = 43,6 miljoen EUR.   

                                                 
21   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm


 42  

 
Punt 65 van de richtsnoeren bevat bepalingen over de ex-post-monitoring van staatssteun ten 
behoeve van grote investeringsprojecten die niet behoeven te worden aangemeld, ook wel 
het "transparantiemechanisme" genoemd. Grote investeringsprojecten die niet behoeven te 
worden aangemeld, zijn projecten waarbij het steunbedrag de aanmeldingsdrempel niet 
overschrijdt - dus 75% van het maximum steunbedrag dat een investering met subsidiabele 
uitgaven van 100 miljoen EUR kan ontvangen op basis van het standaardsteunplafond dat, 
volgens de op het tijdstip van de steunverlening goedgekeurde regionale-steunkaart, voor 
grote ondernemingen geldt. 
 
Het transparantiemechanisme houdt in dat, wanneer op basis van bestaande steunregelingen22 
regionale steun wordt toegekend ten behoeve van grote investeringsprojecten die niet 
behoeven te worden aangemeld, de lidstaten, binnen 20 werkdagen te rekenen vanaf de 
steunverlening door de bevoegde autoriteit, de Commissie de gegevens verschaffen die op het 
in de richtsnoeren vastgestelde standaardformulier moeten worden ingevuld23. De verschafte 
beknopte informatie wordt vervolgens gepubliceerd op de website van DG Concurrentie24.  
 
In steungebieden kunnen steunintensiteiten steeds met 20 procentpunt worden verhoogd in 
het geval van kleine ondernemingen en met 10 procentpunt voor middelgrote ondernemingen. 
Wel mag geen kmo-opslag worden gegeven voor grote investeringsprojecten met 
subsidiabele kosten van meer dan 50 miljoen EUR. 

Cumulering 
De plafonds van de steunintensiteiten in de bovenstaande tabel gelden voor het totale 
steunbedrag: 

• wanneer in het kader van meerdere regionale-steunregelingen steun wordt verleend; 
• ongeacht of de steun van lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen 

afkomstig is. 
 
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.  

 

Exploitatiesteun 

Algemene bepalingen 
Afgezien van bepaalde uitzonderingen, mag exploitatiesteun alleen worden verleend in 
steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), en dan nog alleen indien aan elk van de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

• deze steun is door de bijdrage aan de regionale ontwikkeling gerechtvaardigd; 

                                                 
22  Individuele steun die buiten goedgekeurde regelingen om wordt verleend (zgn. ad-hocsteun), moet steeds bij 
de Commissie worden aangemeld. 
23  Dit standaardverslagleggingsformulier is ook in Excel-formaat beschikbaar op de website van DG 
Concurrentie, onder: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm.   
24   http://ec.europa.eu/competition/index_nl.html  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm
http://ec.europa.eu/competition/index_nl.html
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• de hoogte ervan staat tot de te verhelpen handicaps in verhouding; 
• de steun is in de tijd beperkt en wordt geleidelijk afgebouwd. 
 

De lidstaten moeten het bestaan en de omvang van die handicaps aantonen. 

Steun voor vervoer: steun ter compensatie van additionele vervoerskosten kan alleen worden 
verleend in de ultraperifere regio's en in dunbevolkte gebieden die voor regionale steun in 
aanmerking komen. 
 
Steun ter compensatie van ontvolking: steun ter compensatie van ontvolking kan worden 
verleend in de dunstbevolkte gebieden met een bevolkingsdichtheid van 8 inwoners/km². 
 
Steun ter compensatie van de handicaps van de ultraperifere gebieden: steun kan op 
permanente basis worden verleend ter compensatie van de handicaps van de ultraperifere 
gebieden (grote afstand, insulair karakter, kleine oppervlakte, moeilijk reliëf en klimaat, en de 
economische afhankelijkheid van enkele producten).  

Steun aan nieuw opgerichte kleine ondernemingen  
• maximaal 3 miljoen EUR per onderneming in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder 

a), en 2 miljoen EUR per onderneming in steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c);  
• 5% opslag voor steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a), met een bbp van minder 

dan 60% van het EU-gemiddelde, voor dunbevolkte regio's en kleine eilanden met een 
bevolking van minder dan 5 000 inwoners en in andere gemeenschappen van dezelfde 
grootte die van eenzelfde geïsoleerde ligging te lijden hebben; 

• Steunintensiteiten    

Tabel 9 - Maximum steunintensiteiten 

 Jaren 1-3 Jaren 4-5 
Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder a) 35% 25% 

Steungebieden ex artikel 87, lid 3, onder c) 25% 15% 

Aanmelding  
De algemene groepsvrijstellingsverordening stelt transparante regionale investerings- en 
werkgelegenheidssteunregelingen vrij van aanmelding bij de Commissie indien deze de regels 
eerbiedigen over subsidiabele kosten en de maximum steunintensiteiten zoals die op de 
regionale-steunkaart voor de betrokken lidstaat zijn vastgelegd. Deze steunintensiteiten 
kunnen, behalve voor grote investeringsprojecten en voor steun in de vervoerssector, met 20 
procentpunt worden verhoogd in het geval van kleine ondernemingen en met 10 procentpunt 
in het geval van middelgrote ondernemingen. Voor investeringen in de verwerking en de afzet 
van landbouwproducten gelden andere steunintensiteiten. 

De vrijstelling van de verplichting tot aanmelding geldt niet voor regionale-steunregelingen 
die op specifieke economische sectoren zijn toegesneden, voor regionale steun ten behoeve 
van activiteiten in de ijzer- en staalindustrie, de scheepsbouw en de 
synthetischevezelindustrie. Maatregelen ten behoeve van de toeristische sector vallen dan 
weer wel onder de algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Deze algemene groepsvrijstellingsverordening is, afgezien van de uitzondering in artikel 13, 
niet van toepassing op ad-hocsteun aan grote ondernemingen. Volgens die 
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uitzonderingsbepaling is transparante ad-hocsteun aan een individuele onderneming (ook 
grote ondernemingen) ook van aanmelding vrijgesteld wanneer deze steun wordt gebruikt ter 
aanvulling van op grond van een steunregeling verleende steun, waarbij het ad-
hocbestanddeel ten hoogste 50% mag bedragen van de totale steunbedrag.  

Ook steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen is voortaan automatisch vrijgesteld 
van aanmelding. 

De materiële regels voor investeringssteun in de algemene groepsvrijstellingsverordening en 
de richtsnoeren zijn in wezen identiek, zodat er geen voordeel valt te behalen uit het 
aanmelden van een steunmaatregel die is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.  

Individuele aanmelding van grote investeringsprojecten is vereist indien het steunbedrag meer 
dan 75% bedraagt van het maximum steunbedrag dat een investering met subsidiabele 
uitgaven van 100 miljoen EUR in de betrokken regio kan krijgen. 

Ook wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening, moet de steun worden aangemeld en aan de richtsnoeren 
worden getoetst. 

 

Tabel 10 - Categorieën steunmaatregelen, steunplafonds en intensiteitsplafonds in het kader van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening25, en drempels waarboven volgens de richtsnoeren een nadere 

beoordeling vereist is 
 

Soort maatregel 
Maximum steunplafond in het kader 

van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Standaardbeoor-
deling 

(richtsnoeren) 
Nadere beoordeling 

(richtsnoeren) 

Steunregelingen 
(grote, 
middelgrote en 
kleine 
ondernemingen) 

• art. 13: uitsluitend in steungebieden: 
Steun < 75% van maximum steunbedrag 
voor investering met 100 mln EUR 
subsidiabele uitgaven 
 

Ja Niet voor de regeling zelf, doch 
alleen voor grote 
investeringsprojecten die 
individueel moeten worden 
aangemeld: 
• marktaandeel groter dan 25% 
• capaciteitstoename meer dan 5% 
op krimpende markten 
 

Ad-hocsteun 
kmo's 

• art. 13 - steungebieden: alleen om een 
regeling aan te vullen, maximaal 50% van 
totale steun 
 

Ja 
 

Alleen voor grote 
investeringsprojecten die 
individuele behoeven te worden 
aangemeld: 
• marktaandeel groter dan 25% 
• capaciteitstoename meer dan 5% 
op krimpende markten 

Ad-hocsteun 
grote 
ondernemingen 

• in beginsel niet vrijgesteld door 
algemene groepsvrijstellingsverordening 
één uitzondering: toegestaan in 
steungebieden uitsluitend ter aanvulling 
van steun in het kader van een regeling en 
waarbij maximumbedrag niet meer 
bedraagt dan 50% van de totale verleende 
steun, op voorwaarde dat de steun niet 
individueel behoeft te worden aangemeld 

Ja Alleen voor grote 
investeringsprojecten die 
individuele behoeven te worden 
aangemeld: 
• marktaandeel groter dan 25% 
• capaciteitstoename meer dan 5% 
op krimpende markten 

                                                 
25 Grote investeringsprojecten die individueel moeten worden aangemeld, vallen niet onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening. 
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Soort maatregel 
Maximum steunplafond in het kader 

van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening 

Standaardbeoor-
deling 

(richtsnoeren) 
Nadere beoordeling 

(richtsnoeren) 

Steun voor nieuw 
opgerichte kleine 
ondernemingen 
(alleen bij 
steunregelingen) 

• 2 mln EUR per onderneming in een 
steungebied ex art. 87, lid 3, onder a)  
• 1 mln EUR per onderneming in een 
steungebied ex art. 87, lid 3, onder c)  
• bedrag per onderneming per jaar: 
max. 33% van deze steunbedragen  

Ja (niet van toepassing) 
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Factsheet 5 Reddings- en herstructureringssteun voor 
ondernemingen in moeilijkheden 

Referenties 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- 
en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 
2) (in deze factsheet kortweg "de richtsnoeren"). 

Toepassingsgebied 
Deze richtsnoeren zijn van toepassing op reddings- en herstructureringssteun aan 
ondernemingen in moeilijkheden. 

Zij zijn niet van toepassing in de ijzer- en staalindustrie en de kolenindustrie. Wel zijn de 
richtsnoeren, enkele uitzonderingen daargelaten, van toepassing in de visserij- en 
aquacultuursector. Voor herstructurering in de landbouwsector gelden specifieke aanvullende 
regels. 

Begrippen 
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. Deze 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, samenhangend en ingrijpend plan om de 
levensvatbaarheid van een onderneming op langere termijn te herstellen. 

Voorwaarden 
Reddingssteun dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• de onderneming moet een onderneming in moeilijkheden zijn; 
• de steun bestaat uit omkeerbare kassteun in de vorm van leninggaranties of leningen, 

tegen een normale marktrente (die op zijn minst vergelijkbaar is met de 
referentiepercentages die door de Commissie zijn vastgesteld); 

• de steun dient beperkt te blijven tot het bedrag dat nodig is om de onderneming in 
bedrijf te houden; 

• de steun wordt slechts toegekend voor de periode die nodig is om een herstelplan uit te 
werken (maximaal zes 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 zes maanden na de goedkeuring van de 
reddingssteun een herstructurerings- of liquidatieplan voor te leggen dan wel aan te 



 47  

tonen dat de lening volledig is afgelost en/of dat de garantie is stopgezet; 
• reddingssteun dient een eenmalige operatie te zijn (het eenmaligheidsbeginsel). 

 
De richtsnoeren voorzien in een vereenvoudigde procedure indien de steun is gebaseerd op in 
het verleden behaalde bedrijfsresultaten die zijn berekend volgens een in de richtsnoeren 
beschreven formule, en niet meer dan 10 miljoen EUR bedraagt.  
 
Herstructureringssteun dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• de onderneming moet een onderneming in moeilijkheden zijn; 
• het herstructurerings-/herstelplan om binnen een redelijk tijdsbestek de 

levensvatbaarheid op lange termijn van de onderneming te herstellen, wordt 
voorgelegd aan de Commissie; 

• compensatiemaatregelen worden genomen om buitensporige verstoringen van de 
mededinging te voorkomen (zoals een passende capaciteitsinkrimping); 

• 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; 

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

• herstructureringssteun kan slechts eenmalig 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 eigen bijdrage soepeler kunnen worden toegepast; 
• de Commissie neemt een positief standpunt in ten aanzien van staatssteun ter dekking 

van de sociale kosten van herstructurering. 
 
Voor grote ondernemingen moet reddings- en herstructureringssteun steeds individueel 
worden aangemeld. 
 
Voor kmo's mag reddings- en herstructureringssteun (tot 10 miljoen EUR per onderneming) 
worden verleend op basis van aangemelde en goedgekeurde steunregelingen. 
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Factsheet 6 Steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (het mkb) 

Referentie 
Deze factsheet geeft een overzicht van de wijze waarop de algemene 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing is op staatssteun aan kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's). 

Toepassingsgebied  
De algemene groepsvrijstellingsverordening bevat specifieke regels voor kmo-steun26. Deze 
factsheet gaat over categorieën steun die uitsluitend aan kmo's worden verleend. De 
bijzondere regels voor risicokapitaalsteun, O&O&I-steun, regionale steun en milieusteun 
worden besproken in de desbetreffende factsheets27. 

Begrippen 

Definitie van kmo's  
De definities van de verschillende soorten kmo's zijn te vinden in bijlage 1 bij de algemene 
groepsvrijstellingsverordening.  
 
• Een middelgrote onderneming is een onderneming die voldoet aan elk van de volgende 

criteria: 

- zij heeft minder dan 250 werknemers, en 
- haar jaaromzet bedraagt minder dan 50 miljoen EUR, en/of haar balanstotaal 

bedraagt minder dan 43 miljoen EUR. 
 

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

- zij heeft minder dan 50 werknemers, en 
- haar jaaromzet en/of haar jaarlijks balanstotaal bedraagt niet meer dan 10 

miljoen EUR. 
 
• Een micro-onderneming is een onderneming die aan elk van de volgende criteria 

voldoet: 

- zij heeft minder dan 10 werknemers, en 
- haar jaaromzet en/of haar jaarlijks balanstotaal bedraagt niet meer dan 2 

miljoen EUR. 
 

                                                 
26 De Commissie werkt momenteel aan een afzonderlijk vademecum over staatssteun aan kmo's, met een beknopt 
en systematisch overzicht van de staatssteunregels zoals die voor kmo's gelden.  
27 Hierbij gaat het onder meer om: kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen; 
kmo-steun in de vorm van risicokapitaal; steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-
eigendomsrechten; steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel, of steun om nieuwe kmo's op te 
richten.  
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Deze criteria gelden voor de onderneming als geheel (inclusief dochterondernemingen in 
andere lidstaten en staten buiten de EU). De verordening geeft definities van wat een 
zelfstandige onderneming, partneronderneming en verbonden onderneming is, zodat de 
daadwerkelijke economische positie van de betrokken kmo's kan worden beoordeeld.  
 
De algemene groepsvrijstellingsverordening bepaalt op welke voorwaarden de volgende 
hoofdcategorieën steun voor uitsluitend kmo's van de aanmeldingsverplichting zijn 
vrijgesteld: 
 

• kmo-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid 
• steun voor nieuwe, door vrouwelijke ondernemers opgerichte kleine ondernemingen  
• kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige EU-normen; 
• consultancysteun ten behoeve van kmo's: 
• steun ten behoeve van deelneming van kmo's aan beurzen: 
• kmo-steun ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten; 
• steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning. 

 
Naast deze uitsluitend voor kmo's bestemde maatregelen, kunnen kmo's ook aanspraak maken 
op de andere soorten steun die in de algemene groepsvrijstellingsverordening worden 
behandeld.  

Subsidiabele kosten 
Steun kan worden verleend voor de volgende categorieën uitgaven: 

• wat betreft investerings- en werkgelegenheidssteun ten behoeve van kmo's: 
investeringen in materiële activa (grond, gebouwen, machines/uitrusting) en in 
immateriële activa (kosten van technologieoverdracht), en loonkosten; 

• wat betreft nieuwe, door vrouwelijke ondernemers opgerichte ondernemingen: 
juridische, adviserings-, consultancy- en administratieve uitgaven die rechtstreeks met 
de oprichting van de onderneming verband houden, alsmede bepaalde kosten die 
binnen de eerste vijf jaar na de oprichting van de onderneming zijn gemaakt (bv. rente 
over externe financiering of dividenden; vergoedingen voor het huren van productie-
installaties/-uitrusting; energie, water, verwarming, belastingen (niet zijnde btw en 
vennootschapsbelasting) en administratieve heffingen; afschrijvingen, vergoedingen 
voor het leasen van productie-installaties/-uitrusting; loonkosten, en de kosten voor 
kinder- en ouderenzorg);  

• wat betreft kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige EU-
normen: de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn om het door de EU-norm 
vereiste beschermingsniveau te bereiken ten opzichte van het bestaande niveau van 
milieubescherming dat vóór de invoering van deze norm van toepassing was; 

• wat betreft steun voor consultancy en deelneming aan beurzen: de kosten van diensten 
van externe consultants en de kosten voor de eerste keer dat de onderneming aan een 
vakbeurs of tentoonstelling deelneemt; 

• wat betreft steun ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten: alle 
kosten die worden gemaakt vóór de verlening van het recht in het eerste rechtsgebied 
(daaronder begrepen de kosten met betrekking tot de voorbereiding, indiening en 
verdere afhandeling van de aanvraag); vertaalkosten en andere kosten die worden 
gemaakt met het oog op de verkrijging of validering van het recht in andere 
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rechtsgebieden, en kosten ter verzekering van de geldigheid van het recht tijdens de 
officiële afhandeling van de aanvraag en mogelijke oppositieprocedures, zelfs indien 
dergelijke kosten worden gemaakt na de verlening van het recht;  

• wat betreft steun voor innovatieadviesdiensten: de kosten voor managementconsulting, 
voor technologische bijstand, diensten inzake technologieoverdracht, opleiding, 
consultancy in verband met de verwerving, de bescherming en het verhandelen van 
intellectuele-eigendomsrechten en in verband met licentiëringsovereenkomsten, en 
consultancy in verband met het gebruik van normen. Wat diensten inzake 
innovatieondersteuning betreft: de kosten voor kantoorruimte, voor databanken, 
technische bibliotheken, marktonderzoek, laboratoriumgebruik, en diensten in verband 
met kwaliteitslabels, testen en certificeren.  

 

Maximum steunintensiteiten 
Tabel 11 - Maximum steunintensiteiten 

Maatregel Steunintensiteit 
Investeringen en werkgelegenheid28 

• Kleine ondernemingen 
• Middelgrote ondernemingen 

20% 
10% 

Vrouwelijk ondernemersschap 
• Kleine ondernemingen 

15% 

Snelle aanpassing aan toekomstige EU-normen 
• Kleine ondernemingen 
• Middelgrote ondernemingen 

15% 
10% 

Diensten van externe consultants en deelname aan 
vakbeurzen 

50% 

Kosten industriële-eigendomsrechten  
• fundamenteel onderzoek  
• industrieel onderzoek  
• experimentele ontwikkeling  

100% 
50% 
25% 

Innovatieadvies- en innovatieondersteuningsdiensten 75% 
tenzij de dienstverrichter 
een nationale of Europese 

certificering heeft 
 

 

Aanmelding 
Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening, zijn vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande 
aanmelding. Grote ondernemingen die aan de volgende drempels voldoen, zijn echter niet 
vrijgesteld van de verplichting tot individuele aanmelding indien het bruto-subsidie-
equivalent van een individuele steunmaatregel meer dan 7,5 miljoen EUR per onderneming 
per investeringsproject bedraagt. Voor kmo-steun ten behoeve van de deelneming aan beurzen 
en tentoonstellingen en voor consultancysteun aan kmo's is de drempel bepaald op 2 miljoen 
EUR per onderneming per project. Voor kmo-steun ten behoeve van de kosten van 

                                                 
28 Voor investeringen in de verwerking en de afzet van landbouwproducten gelden hogere steunintensiteiten.  
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industriële-eigendomsrechten ligt de drempel op 5 miljoen EUR per onderneming per project. 
Voor steun ten behoeve van innovatieadvies- en innovatieondersteuningsdiensten is de 
drempel vastgesteld op 200 000 EUR per begunstigde onderneming over een periode van drie 
jaar.  
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Factsheet 7 Werkgelegenheidssteun 

Referentie 
Deze factsheet geeft een overzicht van de wijze waarop de algemene 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing is op staatssteun ten behoeve van 
werkgelegenheid. De specifieke regels voor regionale-investeringssteun, 
werkgelegenheidssteun en kmo-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid zijn 
te vinden in de desbetreffende factsheets. 

Toepassingsgebied 
Het onderdeel van de algemene groepsvrijstellingsverordening over werkgelegenheid betreft 
alleen steun die voor een van de volgende doelstellingen wordt verleend: 

• loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers 
• loonsubsidies ten behoeve van het in dienst hebben van gehandicapte werknemers 
• dekking van de extra kosten die het in dienst hebben van gehandicapte werknemers 

meebrengt. 
Daarnaast biedt de algemene groepsvrijstellingsverordening (wat een afwijking is van haar 
algemene toepassingsbereik) ook de mogelijkheid voor werkgelegenheidssteun voor de 
visserij en de aquacultuur en voor de primaire productie van landbouwproducten. 

Begrippen 
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 hebben gevolgd;  
• is ouder dan 50 jaar;  
• heeft als alleenstaande volwassene de zorg voor één of meer ten laste komende 

personen;  
• is werkzaam 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; 

• behoort 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 het nationale recht als 
gehandicapte is erkend, of die een erkende beperking heeft als gevolg van een fysieke, 
mentale of psychische handicap.  

Voorwaarden 
Voor steun in de vorm loonsubsidies ten behoeve van het in dienst nemen van kwetsbare 
werknemers en het in dienst hebben van gehandicapte werknemers moeten de volgende 
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voorwaarden zijn vervuld: 

• de gecreëerde werkgelegenheid 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, handicap, ouderdomspensionering, vermindering van de 
werktijd op initiatief van de werknemer of gewettigd ontslag om dringende redenen, en 
niet door afvloeiingen; 

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

 
Subsidiabele kosten 
Steun voor de indienstneming van kwetsbare werknemers: loonkosten over een periode van één 
jaar of, in het geval van uiterst kwetsbare werknemers, 24 maanden. (Ingeval de werkperiode 
korter is dan 12 resp. 24 maanden, wordt de steun pro rata verminderd.)  

Steun voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers: de loonkosten gedurende de 
gehele periode waarin de gehandicapte werknemer in dienst is. (Ingeval de werkperiode korter 
is dan 12 maanden, wordt de steun pro rata verminderd.)  

Steun ten behoeve van de extra kosten van het in dienst hebben van gehandicapte 
werknemers: extra kosten die rechtstreeks verband houden met het in dienst hebben van 
gehandicapte werknemers (behalve het loon), zoals de aanpassing van lokalen, de 
personeelstijd die exclusief wordt besteed aan de bijstand van de gehandicapte werknemers, 
de kosten voor de aanpassing of aankoop van apparatuur voor gehandicapte werknemers en, 
wanneer de begunstigde onderneming een sociale werkvoorziening biedt, de kosten voor de 
bouw, installatie of uitbreiding van de betrokken voorziening, alsmede alle kosten voor 
administratie en vervoer die rechtstreeks uit het in dienst hebben van gehandicapte 
werknemers voortvloeien.  

Maximum steunintensiteit 
Tabel 12 - Maximum steunintensiteiten 

Maatregel  Steunintensiteit  
Steun voor de indienstneming van kwetsbare werknemers 50% 
Steun voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers 75% 
Steun ten behoeve van de extra kosten van het in dienst hebben 
van gehandicapte werknemers 

100% 
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Aanmelding 
Tabel 13 - Niet van de aanmeldingsverplichting vrijgestelde steun 

Maatregel Drempel voor individuele aanmelding 
volgens algemene 

groepsvrijstellingsverordening 
Kmo-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid 7,5 mln EUR per onderneming per project 
Indienstneming kwetsbare werknemers 5 mln EUR per onderneming per jaar 
Loonsubsidies ten behoeve van het in dienst hebben van 
gehandicapte werknemers 10 mln EUR per onderneming per jaar 

Extra kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte 
werknemers 10 mln EUR per onderneming per jaar 

Andere soorten maatregelen op het gebied van werkgelegenheid 
die niet onder een van de categorieën vrijgestelde 
steunmaatregelen vallen 

(niet van toepassing) 
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Factsheet 8 Opleidingsssteun 

Referentie 
Deze factsheet geeft een overzicht van de wijze waarop de algemene 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing is op opleidingssteun. 

Toepassingsgebied 
De algemene groepsvrijstellingsverordening (wat een afwijking is van haar algemene 
toepassingsbereik) biedt ook de mogelijkheid voor opleidingssteun voor de visserij en de 
aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten en de kolenindustrie. 

 

De algemene groepsvrijstellingsverordening is van toepassing op alle overheidssteun voor 
opleiding die een of meer ondernemingen of industriële sectoren begunstigt door de kosten te 
verminderen die zij normaal gesproken zouden moeten dragen indien zij hun werknemers 
nieuwe vaardigheden willen bijbrengen. De verordening is van toepassing op alle 
opleidingssteun, ongeacht of de opleiding wordt verzorgd door de onderneming zelf of door 
particuliere of publieke opleidingscentra.  

Begrippen 
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, zodat de 
inzetbaarheid van de werknemer substantieel wordt verbeterd. Opleiding wordt als 
"algemeen" beschouwd wanneer deze bijvoorbeeld door verschillende onafhankelijke 
ondernemingen gezamenlijk wordt georganiseerd of ten goede kan komen aan werknemers 
van verschillende ondernemingen. Dat geldt ook voor een opleiding die wordt erkend, 
gecertificeerd of gehomologeerd door een overheid of een overheidsinstantie waaraan een 
lidstaat of de Gemeenschap de bevoegdheid daartoe heeft toegekend. 

Ingeval het project componenten van zowel specifieke als algemene opleiding omvat die niet 
van elkaar kunnen worden gescheiden, of ingeval het specifieke dan wel algemene karakter 
van het project inzake opleidingssteun niet kan worden aangetoond, zijn de voor specifieke 
opleiding geldende steunintensiteiten van toepassing. 

Subsidiabele kosten 
• de personeelskosten van de opleiders; 
• de verplaatsingskosten van de opleiders en degenen die de opleiding volgen, 

daaronder begrepen de verblijfskosten; 
• andere lopende uitgaven (materiaal, benodigdheden enz.); 
• de afschrijving van werktuigen en uitrusting, in de mate waarin deze uitsluitend voor 
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het opleidingsproject worden gebruikt; 
• de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering met betrekking tot het 

opleidingsproject; 
• de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen en algemene indirecte 

kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten), ten belope van ten 
hoogste het totaal van bovengenoemde subsidiabele kosten. Wat betreft de 
personeelskosten van degenen die de opleiding volgen, mag slechts rekening worden 
gehouden met de uren die de deelnemers aan de opleiding daadwerkelijk daaraan 
besteden, na aftrek van de door hen gewerkte uren.  

 

Maximum steunintensiteit 
Tabel 14 - Maximum steunintensiteiten 

 Specifieke 
opleiding 

Algemene 
opleiding 

Normaal percentage 25% 60% 

Overige: 
Middelgrote ondernemingen 35% 70% 

Kleine ondernemingen 45% 80% 

Begunstigden: kwetsbare of gehandicapte werknemers 35% 70% 

Zeevervoer 100% 100% 

 

 

Aanmelding 
Opleidingssteun van meer dan 2 miljoen EUR per opleidingsproject moet individueel worden 
aangemeld.  
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Factsheet 9 Risicokapitaalmaatregelen 

Referenties 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun 
ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen (PB 
C 194 van 18.08.2006, blz. 2) (in deze factsheet kortweg "de richtsnoeren"). Deze bevat ook 
informatie over de toepassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening op 
risicokapitaalmaatregelen. 

Doel 
Doel van de richtsnoeren is de criteria vast te stellen die de Commissie zal toepassen wanneer 
zij risicokapitaalmaatregelen op hun verenigbaarheid met artikel 87, lid 3, onder c), van het 
Verdrag moet beoordelen. 

Toepassingsgebied 
Deze richtsnoeren zijn enkel van toepassing op risicokapitaalregelingen voor kmo's. 
Risicokapitaalmaatregelen zijn gericht op het verschaffen of bevorderen van de financiering 
met aandelenkapitaal en/of hybride kapitaalinstrumenten van ondernemingen tijdens hun 
aanloop- en ontwikkelingsfase.  

Steun in de vorm van risicokapitaalmaatregelen mag niet worden toegekend aan 
ondernemingen in moeilijkheden en aan ondernemingen in de scheepsbouwsector, de kolen- 
en de ijzer- en staalindustrie. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op steun voor 
activiteiten die verband houden met de uitvoer. 

De Commissie zal er in het bijzonder op toezien dat deze richtsnoeren niet worden gebruikt 
om de beginselen van de bestaande kaderregelingen, richtsnoeren en verordeningen te 
omzeilen. 

 

Aanwezigheid van steun 
Bij de beoordeling van risicokapitaalmaatregelen neemt de Commissie de volgende specifieke 
factoren in aanmerking om te bepalen of er op elk van de volgende niveaus staatssteun 
aanwezig is: 

• steun aan investeerders: wanneer een maatregel particuliere investeerders in staat stelt 
aan een risicokapitaalfonds deel te nemen tegen gunstigere voorwaarden dan wanneer 
zij dergelijke investeringen zonder die maatregel zouden doen, worden die particuliere 
investeerders geacht staatssteun te ontvangen. Hetzelfde geldt wanneer particuliere 
investeerders tegen gunstigere voorwaarden dan publieke investeerders aan een fonds 
deelnemen; 

• steun aan een investeringsvehikel - of -fonds en/of de beheerder daarvan: normaal 
gesproken is een fonds gewoon een tussenconstructie om steun over te dragen - en is 
het dus zelf geen begunstigde van de steun. Toch kan er in bepaalde gevallen (bv. 
wanneer het gaat om belastingmaatregelen of andere maatregelen waarbij rechtstreekse 
overdrachten gebeuren aan investeringsvehikels of -fondsen die een onafhankelijke 
onderneming zijn) sprake zijn van steun, tenzij de investering plaatsvindt op 
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voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een normale investeerder; 
• steun aan de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd: ondernemingen gelden niet als 

ontvangers van steun indien de investering, zonder enige overheidsmaatregel, 
plaatsvindt op voorwaarden die voor een particuliere investeerder in een 
markteconomie aanvaardbaar zouden zijn. Met het oog daarop onderzoekt de 
Commissie onder meer of deze investeringsbesluiten winstgericht zijn, gekoppeld zijn 
aan een overtuigend businessplan en er een realistische exitstrategie voorhanden is. 

 

Criteria voor de beoordeling van risicokapitaalmaatregelen 
De Commissie zal bij haar beoordeling van de verenigbaarheid van risicokapitaalmaatregelen 
rekening houden met het stimulerende effect en de noodzaak van steun, het bestaan van 
marktfalen en de evenredigheid van steun. 

De richtsnoeren bevatten een aantal voorwaarden aan de hand waarvan de Commissie 
beoordeelt of steun in de vorm van risicokapitaal verenigbaar is met artikel 87, lid 3, onder c), 
van het Verdrag. Maatregelen worden geacht aan deze criteria te voldoen indien er sprake is 
van een stimulerend effect en de steun noodzakelijk en evenredig is, en indien de betrokken 
steunmaatregel per saldo positief uitvalt. Deze criteria zijn onder meer:  

• plafond voor investeringstranches van 1,5 miljoen EUR per doel-kmo over een 
periode van twaalf maanden;  

• beperking tot begin-, aanloop- en expansiefinanciering of, voor middelgrote 
ondernemingen buiten steungebieden, tot de aanloopfase;  

• overwicht van aandelenkapitaal en hybride kapitaalinstrumenten (ten minste 70% van 
het totale budget van de risicokapitaalmaatregel); 

• verplichte deelneming door particuliere investeerders (ten minste 50% van de 
financiering van de risicokapitaalmaatregel of, in steungebieden, voor ten minste 
30%);  

• winstgerichtheid van de investeringsbesluiten;  
• zakelijk beheer.  

 
Risicokapitaalmaatregelen die niet voldoen aan alle bovengenoemde voorwaarden, moeten 
nader op hun verenigbaarheid worden beoordeeld aan de hand van een afwegingstoets, omdat 
moet zijn gegarandeerd dat de steun is gericht op het desbetreffende marktfalen en omdat de 
risico's van crowding-out van particuliere investeerders en van verstoring van de mededinging 
hier groter zijn.  

De Commissie merkt bij haar nadere afweging van de gevolgen van de maatregel de volgende 
kenmerken als positieve factoren aan:  

• bestaan van en bewijzen voor marktfalen;  
• passendheid van het instrument;  
• stimulerend effect en noodzaak van de steun:  

- zakelijk beheer;  
- aanwezigheid van een investeringscomité;  
- omvang van de maatregel of het fonds;  
- aanwezigheid van business angels; 

• evenredigheid (inclusief open tender voor beheerders, uitnodiging tot inschrijving of 
een openbare oproep aan investeerders).  
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De Commissie zal deze positieve factoren afwegen tegen de volgende, eventueel negatieve 
gevolgen van de steunmaatregel: 

• crowding-out van particuliere investeringen;  
• andere verstoringen van de mededinging, omdat niet valt uit te sluiten dat 

risicokapitaalmaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat ondoelmatige ondernemingen 
of sectoren in leven worden gehouden of dat de waarde van ondoelmatige 
ondernemingen wordt opgeblazen, waardoor de risicokapitaalmarkt wordt verstoord. 
Sectorspecifieke steun kan ook de productie in sectoren die niet concurrerend zijn, in 
stand houden, terwijl regiospecifieke steun een ondoelmatige allocatie van 
productiefactoren tussen de regio's kan doen ontstaan.  

 

Aanmelding 
Met de algemene groepsvrijstellingsverordening werd steun in de vorm van risicokapitaal 
opgenomen bij de categorieën steun die zijn vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding. 
Mits de voorwaarden uit de algemene groepsvrijstellingsverordening worden nageleefd, 
behoeft steun in de vorm van een deelneming in een winstgericht private-equityfonds dat op 
zakelijke basis wordt beheerd, niet te worden aangemeld.  
 
Wanneer niet aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening is voldaan, 
moet de steun worden aangemeld en zal deze aan de richtsnoeren worden getoetst.  
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Factsheet 10 Steunelementen bij de verkoop van gronden 
en gebouwen door overheidsinstanties 

Referenties 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de mededeling van de Commissie betreffende 
staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties 
(PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3) (in deze factsheet kortweg "de mededeling")29. 

Doel 
Doel van de mededeling is: 

• een eenvoudige procedure vast te leggen waarmee de lidstaten de verkoop van gronden 
en gebouwen zodanig kunnen aanpakken dat staatssteun vanzelf uitgesloten is; 

• duidelijk aan te geven in welke gevallen de verkoop van gronden en gebouwen bij de 
Commissie dient te worden aangemeld. 

 
Beginselen 
De Commissie vooronderstelt dat de verkoop van gronden of gebouwen door een 
overheidsinstantie geen staatssteun inhoudt wanneer een van de twee onderstaande procedures 
is gevolgd: 

• de verkoop van gronden verliep via een open en onvoorwaardelijke biedprocedure 
waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en waarbij het beste of enige bod is 
aanvaard; 

• de verkoop is tot stand gekomen tegen de marktwaarde die door onafhankelijke 
taxateurs werd vastgesteld. 

 

De prijs waarvoor de betrokken gronden of gebouwen worden verkocht, dient op zijn minst 
de marktwaarde te bedragen die door een onafhankelijke "taxateur van onroerend goed" werd 
vastgesteld. 

Indien, ondanks redelijke inspanningen om de gronden en gebouwen tegen de marktwaarde te 
verkopen, blijkt dat de gronden en gebouwen niet tegen de door de taxateur vastgestelde prijs 
kunnen worden verkocht, geldt een prijs die ten hoogste 5% van de oorspronkelijke prijs 
afwijkt, als marktconform. 

De lidstaten moeten, onverminderd de de-minimisregeling (zie factsheet 13), transacties bij de 
Commissie aanmelden die niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met een van de 
bovengenoemde procedures. 

 

                                                 
29 De Commissie werkt momenteel aan een omvattende mededeling over de toepassing van het beginsel van de 
particuliere investeerder in een markteconomie, waarin de bestaande regels zullen worden opgenomen.  
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Factsheet 11 Diensten van algemeen economisch belang 

Referenties  
Deze factsheet geeft een samenvatting van Beschikking nr. 2005/842/EG van de Commissie 
van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op 
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het 
beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt 
toegekend (PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67), de communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (PB C 297 van 29.11.2005, 
blz. 4), en Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de 
doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de 
financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen (gecodificeerde versie) (PB L 318 
van 17.11.2006, blz. 17) (in deze factsheet kortweg "de beschikking", "de kaderregeling" resp. 
"de transparantierichtlijn").  

Doel 
De beschikking en de kaderregeling willen meer rechtszekerheid bieden voor de financiering 
van diensten van algemeen economisch belang. Zij komen er na het arrest van het Hof van 
Justitie in de zaak-Altmark30 en moeten ervoor zorgen dat ondernemingen, wanneer deze 
openbare diensten verrichten waarmee zij door overheden zijn belast, overheidssteun kunnen 
krijgen om alle daadwerkelijk gemaakte kosten te dekken (en een redelijke winst te maken). 
Tegelijk willen deze regels de garantie bieden dat er geen overcompensatie plaatsvindt voor 
kosten van deze openbare diensten, noch enige kruissubsidiëring voor commerciële 
activiteiten waardoor de mededinging verstoord kan worden.  
 

Toepassingsgebied 
Per definitie zijn de beschikking en kaderregeling alleen van toepassing op ondernemingen 
die diensten van algemeen economisch belang leveren in de zin van het Verdrag, het afgeleide 
recht en de toepasselijke jurisprudentie. Zij zijn alleen van toepassing op ondernemingen die 
een economische activiteit uitoefenen: financiële steun aan entiteiten die geen economische 
activiteit uitoefenen, geldt namelijk niet als staatssteun.  

  

Begrippen 
Diensten van algemeen economisch belang zijn economische activiteiten die door 
overheden van bijzonder belang worden geacht voor burgers en die niet (of onder andere 
omstandigheden) zouden worden uitgeoefend indien de overheid geen maatregelen nam. Deze 
activiteiten moeten bijzondere kenmerken vertonen ten opzichte van het algemene 
economisch belang van andere economische activiteiten. 

Met Altmark-criteria worden de voorwaarden bedoeld die het Hof van Justitie in zijn 
mijlpaalarrest in de zaak-Altmark heeft vastgesteld en op grond waarvan compensatie voor 
een dienst van algemeen economisch belang niet als staatssteun behoeft te worden gezien. 
Kort gezegd:  

                                                 
30 Zaak C-280/00 van 24 juli 2003, Jurispr. 2003, blz. I-7747. 
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i) de betrokken activiteiten moet daadwerkelijk een dienst van algemeen economisch 
belang zijn en de daaraan verbonden taken en verplichtingen moeten duidelijk 
omschreven zijn;  

ii) de parameters voor het berekenen van de compensatie van de openbare dienst, 
moeten vooraf op objectieve en transparante wijze zijn vastgesteld;  

iii) de compensatie mag niet hoger zijn dan de nettokosten van de uitvoering van de 
dienst plus een redelijke winst (dus geen overcompensatie);  

iv) de compensatie wordt vastgesteld in het kader van een overheidsopdracht ofwel, 
indien geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden, wordt de onderneming die 
belast is met de uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang, 
gecompenseerd op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde 
onderneming zou maken.  

Maatregelen 
 
1. Beschikking  
De beschikking stelt de voorwaarden vast op grond waarvan compensatie van ondernemingen 
voor de verrichting van diensten van algemeen economisch belang verenigbaar is met de 
staatssteunregels en niet vooraf behoeft te worden aangemeld bij de Commissie. 

Voorwaarden:  
 

• de publieke taak moet duidelijk omschreven zijn;  
• geen overcompensatie;  
• de compensatie mag niet meer dan 30 miljoen EUR per jaar per onderneming bedragen 

en de jaaromzet mag ten hoogste 100 miljoen EUR per onderneming bedragen;  
• geen beperkingen van compensatie voor:  

• ziekenhuizen;  
• woningcorporaties;  
• lucht- of zeeverbindingen met eilanden;  
• luchthavens en havens waar de passagiersaantallen onder een bepaalde drempel 

blijven. 
 
2. Kaderregeling 
De kaderregeling stelt de voorwaarden vast waaronder compensatie die niet onder de 
beschikking valt, verenigbaar is met staatssteunregels. Dergelijke compensatie dient te 
worden aangemeld bij de Commissie wegens een groter risico op verstoring van de 
mededinging.  

De regels zijn erop gericht te waarborgen dat er geen overcompensatie plaatsvindt 
(compensatie die hoger is dan de nettokosten van de openbaredienstverlening) en geen 
kruissubsidiëring (compensatie die wordt gebruikt op andere markten die openstaan voor 
concurrentie), aangezien dergelijke omstandigheden niet verenigbaar kunnen worden 
verklaard met het Verdrag. 

 

3. Transparantierichtlijn 
De transparantierichtlijn maakt duidelijk dat ondernemingen die compensatie ontvangen en 
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tegelijk op zowel de openbare-dienstenmarkt als op andere markten actief zijn, voor hun 
verschillende activiteiten een gescheiden boekhouding moeten voeren, zodat kan worden 
vastgesteld dat er geen sprake is van overcompensatie.  
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Factsheet 12 De garantiemededeling 

Referentie 
Deze factsheet geeft een samenvatting van de 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) (in deze factsheet kortweg "de mededeling")   

Toepassingsgebied 
Deze mededeling is van toepassing op zowel individuele garanties als garantieregelingen. 
Deze geldt voor alle economische sectoren, met inbegrip van de landbouw, de visserij en het 
vervoer, zonder afbreuk te doen aan de specifieke regels die gelden voor garanties in die 
sectoren.  
 
De mededeling is niet van toepassing op exportkredietgaranties.  
 
De mededeling geeft aan op welke voorwaarden een garantie als markconform geldt - en dus 
geen staatssteun vormt. Ook geeft zij aan hoe de beoordeling verloopt van garanties met een 
steunelement. 
 

Begrippen  
Garanties houden meestal verband met een lening of met een andere financiële verplichting 
van een kredietnemer jegens een kredietgever. Dezelfde regels gelden ook voor andere soorten 
garanties waarbij er een vergelijkbare overdracht van risico's plaatsvindt (bv. investeringen in 
risicodragend vermogen).  
 
De mededeling zet regels uiteen voor duidelijke en transparante methodieken om het 
steunelement in een bepaalde garantie of garantieregeling te berekenen. Voor kmo's worden 
vereenvoudigde regels ingevoerd om de specifieke problemen te helpen aanpakken die kmo's 
ondervinden om toegang tot financiering te krijgen.  
 
Garanties die voldoen aan de voorwaarden van deel 3 van de mededeling, worden geacht de 
begunstigde geen voordeel op te leveren - en vormen dus geen staatssteun. De beoordeling van 
het staatssteunelement in de garantie is gebaseerd op het zgn. beginsel van de particuliere 
investeerder in een markteconomie31, omdat wordt gebruikgemaakt van een risicoanalyse aan 
de hand van de rating. De rating behoeft niet te worden uitgevoerd door een internationaal 
ratingbureau, maar kan ook door de bank van de begunstigde onderneming gebeuren.  
 
Voor garanties met een staatssteunelement geldt het verschil tussen de passende marktprijs van 
de garantie en de daadwerkelijk voor die maatregel betaalde prijs, als staatssteun.  
 

                                                 
31 Dit beginsel houdt in dat investeringen in of andere financiering door overheden van ondernemingen alleen 
acceptabel is indien die plaatsvinden op voorwaarden die een particuliere investeerder in een markteconomie 
voor een vergelijkbare transactie had geaccepteerd.  
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Criteria 
Om uit te kunnen sluiten dat er van steun sprake is, dient een garantie aan de volgende criteria 
te voldoen:  
 
a) Individuele garanties: 
• de kredietnemer verkeert niet in moeilijkheden (zie factsheet 5). (N.B. Nieuw opgerichte 

kmo's worden voor de toepassing van deze mededeling niet als ondernemingen in 
moeilijkheden beschouwd); 

• de garantie moet met een welbepaalde financiële transactie verband houden en beperkt 
zijn 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 moeten evenredig verlopen; 

• de vergoeding voor de garantie is marktconform (rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de transactie); 

• Kmo's: kunnen gebruikmaken van een vooraf bepaalde safe-harbour premie (gekoppeld 
aan de financiële rating van de kmo). Mogelijkheid om aan te tonen dat marktconforme 
premie lager is. Voor startersbedrijven is een safe-harbour-premie van 3,8% van 
toepassing, zelfs indien geen rating beschikbaar is. 

  
b) Garantieregelingen:  
• niet toegankelijk voor ondernemingen in moeilijkheden;  
• de garantie moet met een welbepaalde financiële transactie verband houden en beperkt 

zijn 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;  
• premies om de normale aan de garantie verbonden risico's, de beheerskosten van de 

regeling en een jaarlijkse vergoeding over een toereikend kapitaal te dekken; 
• transparante voorwaarden voor toekomstige garanties (bv. subsidiabele ondernemingen); 
• Kmo's: safe-harbour-premies of de mogelijkheid van één premie (om te vermijden dat 

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

 

Overig  
Het 80%-plafond geldt niet voor zekerheden voor obligaties of wanneer garanties worden 
verleend voor ondernemingen die bepaalde, lokale diensten van algemeen economisch belang 
leveren. 
 
N.B.: Voor garanties van minder dan 1,5 miljoen EUR kan de de-minimisregeling uit de 
betrokken verordening gelden32. 

                                                 
32 De lidstaten kunnen echter ook een bepaalde methodiek aanmelden, een mogelijkheid die wordt geboden door 
artikel 2, lid 4, onder d), van de de-minimisverordening. Zie factsheet 13. 
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Factsheet 13 De de-minimisregel 

Referentie 
Deze factsheet is een samenvatting van 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) (in deze factsheet kortweg "de 
verordening"). 

Toepassingsgebied 
De verordening is van toepassing op kleine steunbedragen ("de-minimissteun") die geen 
staatssteun zijn in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag en waarvoor de 
aanmeldingsverplichting derhalve niet geldt. 
 
De de-minimisregel geldt niet voor ondernemingen die actief zijn in de visserij en 
aquacultuur, de kolenindustrie of de primaire productie van de in bijlage I van het Verdrag 
vermelde landbouwproducten. Deze regel is, onder een aantal extra voorwaarden, wel van 
toepassing op ondernemingen die actief zijn op het gebied van de verwerking en de afzet van 
landbouwproducten. In de vervoerssector mag geen de-minimissteun worden gebruikt ten 
behoeve van de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht. Ten slotte komen 
ondernemingen in moeilijkheden niet voor de toepassing van deze verordening in 
aanmerking. 
 

Begrip 
De de-minimisregel stelt een plafond vast voor staatssteun. Indien de steun dit steunplafond 
niet overschrijdt, wordt artikel 87, lid 1, van het Verdrag geacht niet van toepassing te zijn, 
zodat de maatregel niet vooraf behoeft te worden aangemeld bij de Commissie. De regel is 
gebaseerd op de aanname dat kleine steunbedragen in het overgrote deel van de gevallen het 
interstatelijke handelsverkeer en de mededinging tussen de lidstaten niet beïnvloeden. 
 
Criteria 
Om op de de-minimisregel aanspraak te kunnen maken, moet de steunmaatregel aan de 
volgende criteria voldoen: 

• het plafond van de de-minimissteun ligt over het algemeen op 200 000 EUR (bruto-
subsidie-equivalent) over drie belastingjaren. De desbetreffende driejaarsperiode dient op 
voortschrijdende grondslag te worden beoordeeld zodat bij elke nieuwe verlening van de-
minimissteun het totale, in drie opeenvolgende belastingjaren (inclusief het lopende 
belastingjaar) verleende bedrag aan de-minimissteun moet worden bepaald; 

• het plafond geldt voor het totaal van alle overheidssteun 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 
hieronder 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 die geen 
aanspraak kan maken op de toepassing van de de-minimisregel, is exportsteun; 

• de verordening is alleen van toepassing op "transparante" vormen van steun - steun dus 
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waarvan het bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een 
risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd. Dit brengt een aantal beperkingen met zich 
voor bepaalde vormen van steun, zoals garantieregelingen. Alleen garantieregelingen 
waarmee een bedrag lager dan 1,5 miljoen EUR gemoeid is, kunnen onder de verordening 
vallen33. 

 

Cumulering  
Het genoemde plafond (200 000 EUR de-minimissteun over een periode van drie 
belastingjaren) geldt voor het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming 
wordt verleend. Dit bedrag is voor ondernemingen in het wegvervoer verlaagd tot 
100 000 EUR.  
Alvorens de-minimissteun aan een bepaalde onderneming te verlenen, dient de betrokken 
lidstaat na te gaan of met de nieuwe steun het plafond van de door deze onderneming 
ontvangen de-minimissteun van 200 000 EUR (of, waar van toepassing, 100 000 EUR) in een 
periode van drie belastingjaren niet wordt overschreden. 

Het is aan de lidstaat om de nodige instrumenten uit te werken om er op toe te zien dat het 
cumulatieplafond van de de-minimissteun daadwerkelijk niet wordt overschreden. Dit kan op 
twee manieren plaatsvinden: 
• de lidstaat legt een centraal register voor de-minimissteun aan, met volledige gegevens 

over alle de-minimissteun die door de verschillende overheden in die lidstaat is verleend; 
• een andere mogelijkheid is dat de lidstaat de onderneming uitdrukkelijk meedeelt dat de 

steun de-minimissteun is, en van de betrokken onderneming alle gegevens ontvangt over 
andere aan de onderneming verleende de-minimissteun in het betrokken belastingjaar en 
in de twee voorgaande belastingjaren. De lidstaat blijft onder alle omstandigheden 
verantwoordelijk voor de eerbiediging van het cumulatieplafond. 

 

                                                 
33 De lidstaten kunnen echter ook een bepaalde methodiek aanmelden, een mogelijkheid die wordt geboden door 
artikel 2, lid 4, onder d), van de de-minimisverordening. 
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