
Staatssteun en communautaire
regelgeving:

een praktische gids





Inhoudstafel 3

Voorword 5

Deel I: Staatssteun in het kader van het algemeen Europees beleid 7

Inleiding 9

1. Het concurrentiebeleid 11

2. Diensten van algemeen belang (DAB) en het concurrentiebeleid 23

3. De regels van de interne markt met betrekking tot DAEB/SDAB:
openbare aanbestedingen 39

Bijlagen 41

Bijlage I : Fiches over de verordeningen inzake staatssteun 43

Bijlage II : Jurisprudentie 95

Bijlage III : Organigram DG Concurrentie – Staatssteun 97

Bijlage IV : Aanmeldings- en machtigingsprocedures 99

Bijlage V : Woordenlijst 105

Deel II : Fiches 113

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 115

Vlaams Gewest 125

INVESTERING 127

ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE 131

ENERGIE EN MILIEU 139

CONSULTANCY 143

TEWERKSTELLING 153

OPLEIDING 165

FINANCIERING/GARANTIES 169

FISCALE MAATREGELEN 175

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 179

INVESTERING 181

ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE 185

ENERGIE EN MILIEU 191

CONSULTANCY 197

TEWERKSTELLING 201

OPLEIDING 209



FINANCIERING/GARANTIES 215

Tussenkomsten van de GIMB 215

SPECIFIEKE DE-MINIMISSTEUN 219

4 Inhoudstafel



De regelgeving van de Europese Unie beïnvloedt voor meer dan 75 % de
wetgevingen van de Lidstaten. Eén van de domeinen die volledig wordt be-
paald door de Europese regels is dat van de Overheidssteun, met andere
woorden de financiële steun die de overheid toekent aan ondernemingen.

Tijdens de verschillende administratieve stappen die zij ondernemen, in het
bijzonder in het kader van subsidiedossiers, wordt op regelmatige basis aan
de ondernemingen voor sociale economie gevraagd welk type hulp zij reeds
ontvangen en of dat dan gaat om overheidssteun. In de praktijk, en gezien
de complexiteit van deze materie, is het echter moeilijk voor deze onderne-
mingen om te bepalen in welk kader zij steun ontvangen.

De Cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie voert,
sinds twee jaar, verschillende acties om de sector bewust te maken van de
Europese vragen. Deze informatiestrategie wordt gevoerd in nauwe samen-
werking met de koepels van de sociale economie. Er is immers gebleken dat
er nood is aan een belangrijke pedagogische inspanning om het Europese
« jargon » te herschrijven in termen die ook kunnen worden begrepen door
niet-specialisten in Europese vragen.

Het doel van dit vademecum bestaat erin dat de Belgische ordernemingen
van sociale economie een pedagogisch instrument wordt aangereikt dat de
toepassing van de Europese regels op het gebied van Overheidssteun dui-
delijk maakt.

Het vademecum heeft als doel om de begrippen te definiëren die verband
houden met de Overheidssteun om de ondernemers bewust te maken van
wat er op het spel staat voor hun ondernemingen. Het niet naleven van de
Europese regels zou er immers toe kunnen leiden dat de onderneming steun
die als onwettelijk wordt beschouwd terug moet betalen.

Dankzij de didactische uitwerking kunnen ondernemers snel terugvinden
onder welke classificatie de steun die zij ontvangen valt en verkrijgen ze in-
formatie over de mogelijkheden om steun te cumuleren.

Ik hoop dat dit instrument aan uw verwachtingen beantwoordt en dat het u
van pas zal komen bij het beheer van uw ondernemingen.

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
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Deel I :

Staatssteun in het kader van
het algemeen Europees beleid





1 Achteraan vindt u de nodige contactadressen en de nuttige elektronische links.
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Informatie inwinnen over staatssteun is een lastige onderneming want wie
dat wil, moet zich inwerken in een van de meest technische en meest inge-
wikkelde onderwerpen van het Verdrag over de Europese Unie.

In de volgende bladzijden proberen we de regels inzake staatssteun op een
bevattelijke en volledige manier voor te stellen.

In dit gedeelte reconstrueren we de Europese context waarin sociale eco-
nomiebedrijven en operatoren van sociale diensten van algemeen belang
hun activiteiten ontplooien. We gaan beurtelings in op de verschillende re-
gels van het concurrentiebeleid waarbij we ons concentreren op de staats-
steun, maar ook op de regels van de interne markt die het vrije verkeer van
diensten van algemeen belang en van het toekennen van overheidsop-
drachten bepalen.

Nu al willen we de aandacht van de lezer trekken op het feit dat deze ge-
heugensteun een toegangspoort is die de actoren op het terrein wil sensi-
biliseren rond deze uitgebreide en complexe problematiek. Het is niet de
bedoeling dat deze geheugensteun in de plaats treedt van de adviezen van
de bevoegde personen in de verschillende departementen op het federale,
regionale of gemeenschapsniveau of op het niveau van de Europese Com-
missie1.

Voor lidstaten en hun besturen is het belangrijk om de procedures inzake
staatssteun goed te kennen om de nodige informatie te verzamelen voor het
samenstellen van een stevig en volledig dossier en om aldus volledig wette-
lijk steun te kunnen toekennen. Bij de onderzoeksprocedure inzake staats-
steun is het interessant om te noteren dat de Permanente
Vertegenwoordiging van een lidstaat een belangrijke bemiddelingsrol speelt
tussen de Europese instanties en de centrale nationale en/of decentrale au-
toriteiten, omwille van de informele contacten die ze met elkaar hebben.
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De concurrentieregels behoren waarschijnlijk tot de meest dwingende re-
gels van de Europese Unie. Oordeel zelf:

(a) De vrije concurrentie is een van de dwingende verplichtingen die opge-
legd zijn aan de lidstaten. Zie artikel 3 §1. g) van het oprichtingsver-
drag van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag): « De Gemeenschap
omvat een regeling die waarborgt dat de concurrentie niet wordt vervalst
binnen de gemeenschappelijke markt».

(b) De artikelen 81 tot 89 van het oprichtingsverdrag van de Europese Ge-
meenschap zijn niet veranderd sedert het Verdrag van Rome van 25
maart 1957 ondanks de talrijke wijzigingen die bij opeenvolgende her-
zieningen werden aangebracht. Geen enkele lidstaat heeft het gewaagd
om de concurrentieregels in vraag te stellen.

(c) De Europese Commissie beschikt over een exclusieve bevoegdheid om de
toepassing van deze regels te verzekeren. Ze kan daarvoor gebruik
maken van haar onderzoeks-, controle- en sanctiemacht.

WWaaaarroovveerr ggaaaatt hheett??

Het concurrentiebeleid omvat een erg ruim veld van bepalingen over kar-
tels, prijsafspraken, misbruik van een  dominante positie, maar ook regels
inzake staatssteun, die een bepalende invloed hebben op diensten van al-
gemeen economisch belang. Het is immers op basis van de regels inzake
concurrentie en staatssteun dat de netwerkindustrieën werden opengesteld. 

De sociale diensten van algemeen belang (SDAB) en de sector van de so-
ciale economie ontsnappen in principe niet aan de concurrentieregels, be-
halve als dat expliciet bepaald is in het verdrag, de jurisprudentie of het
afgeleid recht. 

1.1. Staatssteun 

Als een van de doelstellingen van de Europese constructie vereist de reali-
satie en de goede werking van de interne markt de uitvoering van een Eu-
ropees concurrentiebeleid.

Staatssteun vormt een element dat de Europese concurrentie kan verval-
sen en dus de goede werking van de interne markt kan bedreigen wegens de
discriminatie die deze steun creëert tussen ondernemingen die al dan niet
steun krijgen. 

Het concurrentiebeleid 11



De voorbije jaren is het aantal Europese wetteksten over staatssteun aan-
zienlijk toegenomen wegens de toetreding in 2004 van 10 nieuwe lidstaten,
die er andere staatssteunpraktijken op nahielden dan de Europese Unie, en
omdat de Europese Raad het noodzakelijk vond om de steun te verminde-
ren en beter te richten om de Europese economie te stimuleren. 

In juni 2005 lanceerde de Commissie daarom een globale hervorming: «Ac-
tieplan inzake staatssteun» om het staatssteunbeleid aan te passen aan een
ruimere interne markt door de toekenning van steun te versnellen en te ver-
gemakkelijken als deze bijdraagt tot de doelstellingen van de EU. Sindsdien
is het hervormingsproces voltooid.

De Commissie stelt dat het de bedoeling was van deze hervorming om de
lidstaten aan te moedigen om bij te dragen tot de uitvoering van de Lissa-
bonstrategie, door steun toe te kennen die de klemtoon legt op de verbete-
ring van competitiviteit van de Europese industrie en op het scheppen van
duurzame werkgelegenheid (steun voor onderzoek en ontwikkeling, voor in-
novatie en voor risicokapitaal voor kleine ondernemingen bijvoorbeeld),
evenals op de sociale en regionale samenhang en op de verbetering van de
openbare dienstverlening.

1.1.1. Het principe

Het principe van de staatssteun wordt bepaald door artikel 87, § 1 van het
EG-Verdrag: «Afgezien van uitzonderingen die bepaald zijn in het verdrag, is
staatssteun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, in de mate dat
deze het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloedt. Het gaat meer bepaald
om steun die wordt toegekend door de staten of via staatsmiddelen in eender
welke vorm, die de concurrentie vervalst of dreigt te vervalsen door bepaalde on-
dernemingen of bepaalde producties te bevoordelen».

Het is wel zo dat artikel 87 overheidssteun niet principieel verbiedt, maar
het gaat om een kaderregeling onder het gezag van de Commissie die be-
last is met het verbieden van steun die de concurrentie vervalst en het han-
delsverkeer tussen de lidstaten beïnvloedt. Een overheidsinterventie wordt
dus niet van tevoren als onwettig beschouwd. De Commissie heeft de taak
om na te gaan of  de steunvormen het evenredigheidsbeginsel dat van toe-
passing is op elke staatstussenkomst, al dan niet schenden of  naleven.

1.1.2. Steun die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt

Er zijn vijf  voorwaarden die maken dat een tussenkomst kan worden ge-
kwalificeerd als steun in de zin van artikel 87:
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– De tussenkomst is van openbare origine. Het gaat dus niet alleen om
steun toegekend door de staten, maar ook om steun toegekend «via staats-
middelen in welke vorm dan ook». Het Europese Hof  van Justitie heeft
daaruit afgeleid dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen
steun die rechtstreeks wordt toegekend door de (federale of  regionale)
staat of  door openbare of  privéorganismen die werden opgericht of  aan-
geduid om de steun te beheren.

– De overwogen steun leidt tot winst of een lastenverlaging. De transfers
van staatsmiddelen kunnen (a) positieve vormen aannemen: directe sub-
sidies, kapitaalinbreng, garanties, voordelen in natura, logistieke en han-
delsbijstand (ter beschikking stellen van terreinen of  infrastructuren) of
(b) negatieve vormen: lastenverlaging, vrijstelling van belastingen of  so-
ciale bijdragen, belastingkrediet, uitstel en herschikking van schulden,
niet invorderen van schuldvorderingen of  afstand doen van kapitaalop-
brengsten…

– De steun vertoont een selectief voordeel of  karakter. Een tussenkomst
wordt beschouwd als steun als ze «bepaalde ondernemingen of bepaalde
producties bevoordeelt». De maatregel moet bepaalde ondernemingen of
producties bevoordelen ten nadele van concurrerende ondernemingen of
producties. Om selectief  te zijn moet de maatregel genomen zijn door een
autoriteit die over een discretionaire macht beschikt of  moet het gaan over
slechts een gedeelte van het grondgebied van een lidstaat (zoals in alle ge-
vallen van regionale en sectorale steun). Het gaat niet om maatregelen die
ten goede komen aan de hele economie zoals een algemene verlaging van
de sociale zekerheidsbijdragen of  acties rond beroepsopleiding die be-
stemd zijn voor alle werkzoekenden. Hierbij valt op te merken dat het
openbare of  privéstatuut van de onderneming die steun geniet, geen ver-
schil uitmaakt voor de toepassing van artikel 87. Anders gezegd, het open-
bare karakter van een onderneming die diensten van algemeen belang
levert, stelt haar niet vrij van de regels inzake staatssteun.

– De steun vervalst de concurrentie of dreigt ze te vervalsen. De beoorde-
ling van de overheidsinterventie moet steunen op de daadwerkelijke of  po-
tentiële effecten op de markt, ongeacht het doel dat de openbare autoriteit
nastreeft. Zo gaat men er doorgaans van uit dat de concurrentie vervalst
wordt, als de overheidstussenkomst de positie van een onderneming te-
genover haar concurrenten versterkt. Dat is ook het geval als de maatre-
gel in kwestie de begunstigde onderneming in staat stelt zich te
handhaven op de markt terwijl ze zou verdwijnen als de markt vrij zou kun-
nen spelen. Anders gezegd, als de positie van een leverancier van dien-
sten van algemeen economisch belang op een concurrerende markt wordt
bevoordeeld tegenover een privédienstverlener die dezelfde dienst levert,
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dan kan de Commissie oordelen dat de overwogen steun het normale spel
van de concurrentie, die «vrij en niet vervalst» moet zijn, bedreigt.

– De steun beïnvloedt het handelsverkeer tussen de lidstaten. Het laatste
criterium om te kunnen spreken van staatssteun betreft de invloed op het
intracommunautaire handelsverkeer: het gaat om staatssteun zodra een
overheidsinterventie de positie van een onderneming versterkt tegenover
andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire han-
delsverkeer, en zodra deze laatsten nadeel ondervinden van deze tussen-
komst. Hoewel dit onbeduidend lijkt voor sociale economiebedrijven of
leveranciers van SDAB, beroept de Commissie zich soms op dit criterium,
vooral in grensoverschrijdende gebieden.

1.1.3. Steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt

Ook als een overheidstussenkomst voldoet aan de criteria die gesteld wor-
den door artikel 87, § 1, en dus staatssteun is, dan is dat niet noodzakelijk
verboden.

Sommige categorieën van steun worden immers beschouwd als van rechts-
wege verenigbaar. Andere kunnen worden beschouwd als verenigbaar na on-
derzoek. De beoordeling van de verenigbaarheid van steun met de
gemeenschappelijke markt wordt geval per geval bekeken op basis van be-
paalde criteria.

Volgens artikel 87 § 1 van het EG-Verdrag worden maatregelen die voldoen
aan alle hierboven vermelde criteria, gekwalificeerd als staatssteun en zijn
ze principieel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en dus ver-
boden. Dit verbod op staatssteun is echter niet absoluut.

Artikel 87 van het EG-Verdrag somt immers een aantal gevallen op waarin
een maatregel die wordt gekwalificeerd als staatssteun, toch kan worden
toegestaan, ofwel omdat hij automatisch (87 § 2) vrijgesteld is ofwel omdat
hij is vrijgesteld nadat de Commissie de verenigbaarheid van de steun met
de gemeenschappelijke markt (87 § 3) heeft beoordeeld.

Als de overwogen steun voldoet aan alle criteria van artikel 87 § 2 van het EG-
Verdrag is de Commissie dus verplicht om de steun te beschouwen als ver-
enigbaar met de gemeenschappelijke markt en kan ze die steun niet verbieden. 

Maar als de overwogen steun beantwoordt aan de criteria van artikel 87 § 3
van het EG-Verdrag, dan beschikt de Commissie over een discretionaire
macht om de steun verenigbaar met de markt te verklaren en toe te staan. 

Bij het uitvoeren van haar beoordelingsmacht zal de Commissie vooral na-
gaan of  de steun op zich noodzakelijk is om de doelstellingen te halen die
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nagestreefd worden door artikel 87 § 3 van het EG-Verdrag en, desgeval-
lend, of  het bedrag in verhouding is tot het realiseren van deze doelstelling.

Aangezien de aanpak van de Commissie verschilt afhankelijk van de om-
vang van een onderneming, de ligging, de betrokken sector, het doel van de
steun…, heeft ze, omwille van de transparantie, de voorspelbaarheid en de
juridische zekerheid, via verordeningen, mededelingen, kaderregelingen,
richtsnoeren en brieven aan de lidstaten, bekend gemaakt welke criteria ze
toepast om te beslissen of  steunmaatregelen die bij haar aangemeld zijn in
aanmerking komen voor een vrijstelling.

We onderscheiden twee grote steuncategorieën op basis van artikel 87, pa-
ragraaf 3, punten a) en c) van het EG-Verdrag:

1.1.3.1. Steun die van rechtswege verenigbaar is

De eerste categorie heeft betrekking op sociale steun die wordt toegekend
aan de individuele verbruiker. Deze steun is toegestaan voor zover er bij
de toekenning geen discriminatie is betreffende de oorsprong van de pro-
ducten.

De tweede categorie gaat over steun die schade door natuurrampen of door
andere buitengewone evenementen moet verhelpen (bijvoorbeeld de dioxi-
necrisis in 1999).

1.1.3.2. Steun die geacht wordt verenigbaar te zijn: specifieke steunregelingen

Artikel 87, § 3, definieert vier soorten steun die vermoedelijk verenigbaar
zijn met de gemeenschappelijke markt:

(a) Maatregelen ter bevordering van de economie van gebieden met een ont-
wikkelingsachterstand

Zie: Richtsnoeren:
http://www.europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/g24242.htm

Deze maatregelen mikken op het aanmoedigen van investeringen, het
scheppen van werkgelegenheid en de oprichting van nieuwe vestigin-
gen in de meest achtergestelde Europese regio's.

(b) Maatregelen ter bevordering van de realisatie van een belangrijk ge-
meenschappelijk Europees project van algemeen belang of  om een ern-
stige verstoring van de economie recht te trekken 

Zie: http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s12002.htm
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In de intersectorale regels, de zogeheten «horizontale regels» definieert
de Commissie haar positie tegenover specifieke steuncategorieën die be-
doeld zijn om problemen op te lossen die kunnen opduiken in alle mo-
gelijke sectoren of  gebieden. 

Op vandaag heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan «kader-
regelingen», «richtsnoeren» en een «groepsvrijstellingsverordening», die
aangeven welke criteria ze hanteert voor de volgende steuncategorieën. 

Het gaat om de volgende regels:

– steun ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen,

– steun voor onderzoek en ontwikkeling en voor innovatie,

– steun voor milieubescherming,

– maatregelen voor risicokapitaal,

– steun voor diensten van algemeen economisch belang,

– reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijk-
heden,

– werkgelegenheidssteun,

– opleidingssteun.

De bepalingen van de «verordeningen», «kaderregelingen» en «richt-
snoeren» betreffende elk van de vermelde steuncategorieën werden sa-
mengevat in de fiches die zijn opgenomen in Bijlage 1.

(c) Faciliterende maatregelen voor bepaalde activiteiten of  bepaalde eco-
nomische gebieden 

Zie: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/spe-
cific_rules.html

De Commissie heeft ook regels goedgekeurd die van toepassing zijn op
bepaalde sectoren, zogeheten «sectorale» regels die beschrijven hoe de
Commissie staatssteun in de gegeven bedrijfstakken aanpakt.

– Algemene sectoren

Het gaat om de volgende sectoren: audiovisuele productie, omroep-
uitzendingen, steenkolenindustrie, elektriciteit, postdiensten en
scheepsbouw. Er zijn ook specifieke restricties van toepassing op het
toekennen van steun aan de staalindustrie en de industrie van de syn-
thetische vezels.

– Landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur

De algemene regels inzake staatssteun die in deze gids worden be-
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schreven, zijn niet, of  slechts in beperkte mate, van toepassing, op de
sectoren van de productie en de verkoop van landbouw- en visserij-
producten. Bijkomende informatie over de regels die van toepassing
zijn op deze sectoren, kunnen worden bekomen bij de afdelingen
staatssteun van het DG Landbouw en van het DG Visserij en Maritieme
Zaken.

– Transportsector

De meeste algemene regels inzake staatssteun zijn toepassing op de
sector van het wegtransport, met inbegrip van de de-minimisregel (ook
al bestaan er een aantal uitzonderingen: transportmaterieel komt
doorgaans niet in aanmerking voor steunmaatregelen – cf. infra). Spe-
cifieke sectorale regels zijn van toepassing op andere transportsecto-
ren (via de spoorweg, de lucht, de zee en de binnenwateren). Het DG
Energie en transport is eveneens bevoegd voor de toepassing van de
regels inzake staatssteun aan de steenkolenindustrie. Meer informatie
hierover kan worden bekomen bij de afdeling staatssteun van het DG
Energie en transport. 

(d) Maatregelen ter promotie van de cultuur en de bescherming van het erf-
goed.

(e) En tot slot specifieke steunmaatregelen.

Zie: http://www.europa.eu/scadplus/leg/nl/s12002.htm.

Wie een beroep wil doen op specifieke steunvormen zoals garanties, be-
lastingsteun en kapitaalinbreng, of  ook betreffende het steunkarakter
van een maatregel, kan zich oriënteren via een aantal gepubliceerde me-
dedelingen die beschikbaar zijn op de website van het DG Concurrentie.

1.1.3.3. Beoordelingscriteria inzake verenigbaarheid

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een steunmaatregel met de
gemeenschappelijke markt onderzoekt de Commissie het evenwicht tussen
het doel dat door de steun wordt nagestreefd – als deze wettelijk is – en de
impact van die steun op de concurrentie.

Bij de uitoefening van haar discretionaire macht laat de Commissie zich
leiden door drie criteria:

(a) Transparantie

De Commissie eist dat de steun transparant is. Dat impliceert dat de
steun kwantitatief  kan worden gekwantificeerd en gemeten. De begun-
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stigden van de steun en de voorwaarden waarin die steun zal worden toe-
gepast moeten gekend zijn. Om de steunmaatregelen te kunnen meten,
definieert de Commissie gezamenlijke beoordelingsmethodes waardoor
de «netto equivalent-subsidie» (NES) van de steun kan worden berekend.

De netto equivalent-subsidie wil de verschillende steunvormen vergelijk-
baar maken (subsidie, voorschotten, leningen, rentesubsidies...) rekening
houdend met de verschillende voorheffingen die er in de praktijk kunnen
op wegen (belastingen en taksen). De steun die toegekend is door een
overheidsautoriteit kan worden beschouwd als een «bruto steun».  

Bij de berekening van de NES worden de diverse steunvormen die ge-
koppeld zijn aan een investering, ongeacht het betrokken land, onder een
gemeenschappelijke noemer gebracht, zodat ze onder elkaar kunnen wor-
den vergeleken (ijking). Deze gemeenschappelijke noemer vormt het uit-
eindelijke voordeel dat een onderneming uit de steun haalt.

(b) Het communautaire belang

De Commissie zoekt naar een tegenwaarde ten gunste van de gemeen-
schappelijke markt, wat ze een «compenserende rechtvaardiging» van
de steun noemt. Ze neemt aan dat indien er geen dergelijk tegenwaarde
is, de steun neerkomt op het toekennen van een ongepast voordeel aan
bepaalde operatoren en op het toegeven dat de voorwaarden van de han-
delsuitwisselingen veranderd zijn en dat de concurrentie werd vervalst.

(c) Het rekening houden met het marktmechanisme

De Commissie neemt hypothetisch aan dat staatssteun de normale
marktmechanismen verstoort. 

Het eerste gevolg daarvan is dat de steunmaatregelen tijdelijk moeten
zijn en moeten ophouden zodra de markt opnieuw normaal functioneert,
of  de exploitatie van de onderneming opnieuw verenigbaar is met de
markt. 

Het tweede gevolg is het verbod, herhaaldelijk opnieuw bevestigd, op
exploitatiesteun voor ondernemingen die actief zijn op een concurre-
rende markt. Dat betekent ook dat steunmaatregelen er niet mogen toe
leiden dat ondernemingen die, los van tijdelijke moeilijkheden, niet eco-
nomisch leefbaar zijn, kunstmatig in leven worden gehouden.



Verantwoordelijkheden inzake het naleven van regels en sancties

Het is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om te waken
over de naleving van de concurrentieregels, die onder meer betrekking heb-
ben op staatssteun, verbod op kartels, misbruik maken van een dominante
positie en de controle op concentraties, maar het is de taak van de lidsta-
ten om te waken over de effectieve toepassing van de communautaire con-
currentieregels. De commissie heeft haar exclusieve bevoegdheid dus in
zekere zin gedecentraliseerd. Dat is gemakkelijk te verklaren door de om-
vang van de Europese Unie en het grote aantal ondernemingen2.

Als de Commissie twijfels heeft over de toepassing van de concurrentiere-
gels, kan ze de zaak onmiddellijk naar zich toetrekken en onderzoeken.
Maar in een andere situaties kan ze gedwongen worden om een precieze
zaak te onderzoeken: de klacht. 

1.1.4 Uitzonderingen op het verbod van staatssteun toegestaan door
artikel 86, § 2

Artikel 86, § 2 van het EG-Verdrag is het referentieartikel voor diensten van
algemeen economisch belang. Het bepaalt het actiekader van de onderne-
mingen die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen econo-
misch belang.

Deze bepaling stipuleert dat « ondernemingen die belast zijn met het be-
heer van diensten van algemeen economisch belang of die een fiscaal mo-
nopolie bekleden, oonnddeerrwwoorrppeenn zzii jjnn aaaann ddee rreeggeellss  vvaann hheett vveerrddrraagg,,
mmeett nnaammee ddee ccoonnccuurrrreennttiieerreeggeellss,,  bbiinnnneenn ddee ggrreennzzeenn wwaaaarrbbiijj ddee ttooee--
ppaassssiinngg vvaann ddeezzee rreeggeellss nniieett iinnggaaaatt tteeggeenn ddee jjuurriiddiisscchhee uuiittvvooeerriinngg ooff
tteeggeenn ddee bbiijjzzoonnddeerree mmiissssiiee ddiiee hheenn iiss ttooeevveerrttrroouuwwdd ((……)) ».

2 In de EU-27 zijn er bijvoorbeeld alleen al 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).
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Als de Europese Commissie op het einde van haar onderzoek vaststelt
dat er een aantal onregelmatigheden zijn die de regels van het concur-
rentiebeleid verstoren, kan ze de betrokken onderneming bevelen om
daar een einde aan te maken. Ze kan dan drie soorten maatregelen op-
leggen:

– zogeheten «structurele» maatregelen (beslissing om een groepsvrij-
stelling in te trekken) ;

– voorlopige maatregelen (in dringende gevallen en/of  als er een risico is
op ernstige en onherstelbare schade inzake concurrentie) ;

– zogeheten «gedragsmaatregelen» (boetes of  dwangsommen).



We merken op dat dit artikel twee gedeelten omvat: het formuleert een al-
gemeen beginsel (beginsel van het verbod op staatssteun) en koppelt daar-
aan een voorwaardelijke afwijking (een uitzondering is toegestaan als de
missie van algemeen belang op het spel staat en enkel door middel van
staatssteun kan worden uitgevoerd).

DAEB/SDAB-ondernemingen zijn dus normaal onderworpen aan de regels van
het verdrag en dus ook aan de concurrentieregels als ze actief  zijn op een
markt met vraag en aanbod, los van hun juridisch statuut3. Er bestaat dus
geen bevoorrecht statuut voor deze specifieke operatoren die in principe moe-
ten voldoen aan dezelfde regels als economische operatoren die bijvoorbeeld
een commercieel privébelang nastreven. Toch zien we dat de Commissie en het
Hof  toestemming geven aan ondernemingen voor «machtigings» en compen-
satiemechanismen (zie infra), die overheidssteun toestaan voor het realiseren
van de hen opgedragen missie van algemeen belang.

We noteren dat de uitzondering op het algemene beginsel strikt geïnterpre-
teerd moet worden: het is niet voldoende dat de verwezenlijking van de aan
een onderneming opgedragen missie door deze regels moeilijker wordt ge-
maakt, de uitzondering kan enkel als de regels de verwezenlijking van de
missie op het spel zetten of onmogelijk maken. Anders gezegd, «het is nood-
zakelijk dat het overleven van het bedrijf  zelf  op het spel staat4». Er is dus een
vrij duidelijk verschil tussen de missie, die moet kunnen worden verzekerd, en
de onderneming zelf, waarvoor geen afwijking wordt toegestaan.

Als de concurrentieregels van toepassing zijn, steunt de verenigbaarheid
met deze regels op drie principes:

– de neutraliteit betreffende de openbare of  privé-eigendom van de on-
dernemingen5; 

– de vrijheid van de lidstaten om diensten van algemeen belang te defi-
niëren (subsidiariteitsbeginsel6); 

– de evenredigheid van de concurrentiebeperkingen tegenover de doel-
treffende uitvoering van hun missies.

3 Aldus beschikt het Arrest Poucet et Pistre: « In dit verband wordt eraan herinnerd dat uit de jurispru-
dentie van het Hof  blijkt dat, in de context van het concurrentierecht, de term onderneming betrekking
heeft op elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, los van het juridisch statuut van deze
eenheid en van de financieringswijze ». (punt 17).

4 Arrest van 23 oktober 1997, Commissie/Nederland en Commissie/Frankrijk.
5 Artikel 295 van het EG-Verdrag bepaalt dat « het verdrag helemaal niets zegt over de eigendomsrege-

ling in de lidstaten».
6 Artikel 5 van het EG-Verdrag stipuleert dat « De Gemeenschap optreedt binnen de grenzen van de haar

toevertrouwde bevoegdheden en van de doelstellingen die haar zijn toegewezen door het verdrag. In do-
meinen die niet tot haar exclusieve bevoegdheid behoren komt de Gemeenschap niet tussen in overeen-
stemming met het subsidiariteitsbeginsel, tenzij en in de mate dat de doelstellingen van de overwogen
actie niet in voldoende mate gerealiseerd kunnen worden door de lidstaten en dus, wegens de dimensie
of  de effecten van de geplande actie, beter gerealiseerd kunnen worden op het communautaire niveau».
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Wat is de filosofie van het EG-Verdrag met betrekking tot diensten van al-
gemeen belang? Het Verdrag en het Hof  zeggen in koor: « de lidstaten heb-
ben de volle vrijheid om een definitie te formuleren van de doelstellingen van
algemeen belang die ze toewijzen aan diensten die gekwalificeerd zijn om een
missie te vervullen». Aan de andere kant stelt een openbaar statuut van een
onderneming haar niet vrij van het naleven van de regels van de interne
markt en van de vrije concurrentie. Elke verlichting van de verdragsregels
moet strikt evenredig zijn met de gedefinieerde doelstellingen van algemeen
belang. Wat betreft de toepassingsmodaliteiten van deze principes, is er een
verplichte controle van de transparantie, de evenredigheid en de niet-dis-
criminatie.
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2.1. Terminologie van het debat (DAB, DAEB, NEDAB, SDAB)

De acroniemen ‘DAB’, ‘DAEB’, ‘NEDAB’, ‘SDAB’ behoeven wat uitleg want
ze worden vaak gebruikt op het communautaire niveau. Het is belangrijk om
goed te begrijpen waarnaar we verwijzen en in welke categorie de diensten
die door sociale economiebedrijven worden gepresteerd, passen. Met be-
trekking van de specifieke plaats - of  eerder het ontbreken daarvan -  van de
SDAB in het communautaire recht, vertrekken we van het principe dat ze
zowel behoren tot de categorie van de DAEB, omwille van hun economisch
karakter, als tot die van de NEDAB, omwille van hun niet-economische aard.
Zoals zal blijken spreekt het vanzelf  dat de labeling als DAEB of  als NEDAB
gevolgen heeft vanuit het standpunt van de communautaire regels die van
toepassing zijn op deze diensten.

Zo zijn de Europese concurrentieregels van toepassing op de diensten van
algemeen economisch belang (DAEB) maar niet op de niet-economische
diensten van algemeen belang (NEDAB) zoals onderwijs, het wettelijk pen-
sioen- of  sociale zekerheidsstelsel. 

Om uit te klaren wat deze acroniemen, die vaak worden gebruikt op het
communautaire niveau, dekken, lijkt het ons belangrijk om ze even, een na
een, te definiëren.

2.1.1.Diensten van algemeen belang (DAB) 

Het gaat om «commerciële en niet-commerciële diensten die voor de over-
heid van algemeen belang zijn en die ze onderwerpt aan specifieke  ver-
plichtingen inzake openbare dienstverlening7» . DAB verschillen van gewone
diensten omdat de overheid vindt dat de levering van die diensten een nood-
zaak is ook al is de markt niet geïnteresseerd om die diensten te leveren. Ze
onderscheiden zich van gewone diensten omdat ze onderworpen zijn aan
«specifieke verplichtingen van een openbare dienst» bij de realisatie van de
«specifieke missie» die hen is toevertrouwd.  Volgens het subsidiariteitsbe-
ginsel zijn enkel de lidstaten gemachtigd om te definiëren wat ze verstaan
onder diensten van algemeen belang. 

7 COM(2003) 270 Finaal, Groenboek van de Europese Commissie van 21 mei 2003 over diensten van al-
gemeen belang. 
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Opgelet:

Er bestaat geen volledige lijst van DAB. Ze worden vrij gedefinieerd door de
overheid door te verwijzen naar lokale noden en voorkeuren die, uiteraard,
kunnen evolueren, en een antwoord bieden op territoriale, sociale, ecologi-
sche en cultureel verschillende situaties.

2.1.2. Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). 

De term «DAEB» verwijst naar de grote netwerkdiensten zoals energieleve-
ringen (gas en elektriciteit), telecommunicatie, spoorwegen, postdiensten,
afvalbeheer enz. Volgens de Europese Commissie verwijst de uitdrukking
diensten van algemeen economisch belang «naar economische diensten die
de lidstaten of  de Gemeenschap onderwerpen aan de specifieke verplich-
tingen van een openbare dienst op basis van het criterium van het algemeen
belang»11. 

Maar DAEB omvatten ook andere soorten van lokale, regionale of  grens-
overschrijdende diensten van algemeen economisch belang (steundiensten
voor ondernemingen, beroepsinschakelingsbedrijven…).

8 Eric Van den Abeele, « Les services d’intérêt général. Etat du débat européen », Courrier hebdomadaire
du CRISP, nr. 1901-1902, Brussel, 2005, p.8.  

9 Artikel 45 van het Verdrag bepaalt dat « Zijn vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van dit
hoofdstuk, wat betreft de geïnteresseerde lidstaat, de activiteiten die, zelfs tijdelijk, aansluiten bij de
uitoefening van het openbaar gezag in deze lidstaat ».

10 De lijst is beperkt en biedt geen discretionaire beoordelingsmarge.
11 COM(2003) 270 Finaal Groenboek van de Europese Commissie van 21 mei 2003 over diensten van al-

gemeen belang.
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Men kan een onderscheid maken tussen drie soorten DAB8:

– «Activiteiten die aansluiten bij de werkzaamheden van de overheid op
basis van artikel 459 van het EG-Verdrag. Dus overheidsdiensten en
alle activiteiten die te maken hebben met de openbare macht (Justi-
tie, Economie en Financiën, Externe Betrekkingen, Leger, Politie…);

– Niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB). NEDAB,
waaronder10 verplichte onderwijssystemen, sociale zekerheidsstel-
sels, pensioenen van de eerste pijler, zijn expliciet uitgesloten van het
toepassingsveld van de regels van het Verdrag vanwege hun niet-eco-
nomische karakter»;

– Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) dekken de activi-
teiten van diensten die missies van algemeen belang vervullen en
worden geleverd voor een economische tegenwaarde.
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2.1.3. Sociale diensten van algemeen belang (SDAB). 

SDAB kunnen economisch en niet-economisch van aard zijn en vormen een
recent begrip dat teruggaat tot 2003, op het moment van de publicatie van
het Groenboek over de DAB12, wat leidde tot massale reacties van de sta-
keholders uit het domein van de sociale diensten in de zin van het veilig-
stellen van sociale en gezondheidsdiensten. Deze SDAB willen de sociale
cohesie waarborgen en de levensstandaard van de bevolkingsgroepen ver-
beteren zonder enige vorm van discriminatie. Het zijn economische en niet-
economische sociale diensten van algemeen belang. Via een aantal criteria
kan worden bepaald of  een sociale dienst van algemeen belang is. De soli-
dariteit geldt uiteraard als een absolute voorwaarde voor het bestaan van
een SDAB, maar dat is niet de enige voorwaarde. Andere voorwaarden zijn
bijvoorbeeld dat deze diensten zich richten tot personen in nood, dat ze een
beroep doen op vrijwilligers, dat ze geen solvabiliteitsvoorwaarden opleg-
gen aan begunstigden… 

Een lange lijst met diensten…

SDAB zijn bijvoorbeeld:

– aanvullende sociale beschermingsstelsels die fundamentele levensrisico's
dekken bijvoorbeeld in verband met de gezondheid, vergrijzing, werkon-
gevallen, werkloosheid, rustpensioen, een handicap;

– hulpverlening aan personen met grote problemen (schuldenlast, werk-
loosheid, drugsverslaving, scheiding);

– diensten die zorgen voor de volledige invoeging van personen (rehabilita-
tie, taalopleiding, beroepsopleiding en -herinschakeling);

– diensten die instaan voor de maatschappelijke integratie van personen
met noden op lange termijn (gezondheid, handicap);

– sociale huisvesting.

Maar niet alle sociale diensten zijn sociale diensten van algemeen belang.
Zo horen sociale diensten met winstoogmerken niet thuis in deze categorie.
Zo zien we bijvoorbeeld dat collectieve crèches worden beschouwd als SDAB
en privécrèches niet. Collectieve crèches met een vzwstatuut hebben een
tariefsysteem dat afhangt van de gezinnen, privécrèches hebben dat niet.
Maar hoewel het acroniem SDAB opduikt in een mededeling van de Euro-
pese Commissie13 en ze in dit kader uitlegt welke kenmerken noodzakelijk
zijn om opgenomen te worden in deze categorie, kent ze er geen concrete
definitie of  juridische waarde aan toe, in tegenstelling tot het begrip DAEB
dat opgenomen is in het verdrag.   

12 Ibidem.
13 Mededeling van de Europese Commissie « Sociale diensten van algemeen belang, met inbegrip van een

nieuw Europees engagement inzake sociale diensten van algemeen belang».



We merken op dat het verdrag de SDAB negeert. In werkelijkheid is het een
realiteit die de wetgever als het ware niet kent, omdat hij er lange tijd van
uitging:

– dat SDAB geen specifiek probleem stellen (geen klachten), of

– dat ze behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten.

Toch vond de Commissie, na de publicatie van het arrest Altmark, dat ze een
tip van de sluier moest oplichten in verband met de grijze zone rond SDAEB
die staatssteun krijgen.

In de voorbije jaren beklemtoonde de Commissie dat het steeds noodzake-
lijker wordt om het communautaire recht en de «modernisering» van soci-
ale diensten na te leven omwille van de liberaliseringsbeslissingen die

Specifieke kenmerken van SDAB

SDAB vertonen eigen specifieke kenmerken waarmee rekening moet wor-
den gehouden. Het gaat om de volgende kenmerken: 

1. de geringe impact van deze diensten op de intracommunautaire uit-
wisselingen rekening houdend met hun lokaal karakter en hun inter-
persoonlijke prestaties in de nabijheid;

2. de levering van deze diensten is exclusief  bestemd voor personen,
ofwel via individuele acties ofwel via collectieve en geïntegreerde be-
naderingen rond levensdomeinen;

3. een groot deel van deze diensten zijn gericht op afhankelijke of  kwets-
bare personen die, in tegenstelling tot andere verbruikers, niet zelf-
standig kunnen kiezen bij het voldoen aan hun vitale en sociale
basisbehoeften;

4. dienstverleners, openbare instellingen en verenigingen zonder winst-
oogmerken die speciaal daarvoor zijn opgericht en behoren tot de so-
ciale economie en tot de gemengde economie, bestaan naast elkaar,
handelen in partnerschap en hangen voor een groot stuk af  van vrij-
willigerswerk;

5. het solidariteitsbeginsel als leidraad van de werkzaamheden van over-
heden en organisaties die behoren tot de sociale economie kan niet
worden herleid tot een relatie van het type leverancier-verbruiker.
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werden genomen in de lidstaten waardoor «een toenemend gedeelte van de
sociale diensten voortaan afhangt van de communautaire regels die van toepas-
sing zijn op de interne markt en op de concurrentie.»

De Europese Commissie blijft herhalen dat de jurisprudentie van het Euro-
pese Hof  van Justitie die een precieze omschrijving geeft van de vrijheid die
de lidstaten hebben om hun missies van algemeen belang te definiëren,
moet worden uitgeoefend «zonder afbreuk te doen aan het begrip van algemeen
belang». Voor de Commissie kunnen «quasi alle diensten die worden ge-
presteerd in het sociale veld worden beschouwd als economische activi-
teiten.» Overheden en organisaties die actief  zijn op het domein van sociale
diensten van algemeen belang ervaarden deze benadering als «een bron van
onzekerheid en onrust.» 

2.2. DAEB/SDAB en staatssteun

Lange tijd negeerden de sociale economie en de SDAB, aan de ene kant, en
de concurrentieregels, aan de andere kant, elkaar. Sociale operatoren gaan
er soms van uit dat de sociale missies van algemeen belang die ze uitvoe-
ren, hen een statuut opleveren dat anders is dan dat van de economische
privéoperatoren, en zeker als deze winst nastreven.  

Opgelet

Elke activiteit die bestaat uit het aanbieden van diensten op een markt is
een economische activiteit. Het feit dat de betrokken activiteit wordt ge-
kwalificeerd als «sociaal» en «van algemeen belang» volstaat niet om ze
vrij te stellen van de regels inzake staatssteun. 

De concurrentieregels zijn enkel van toepassing op «ondernemingen» en
niet op gepresteerde diensten. Het concept onderneming dekt elke een-
heid die een economische activiteit uitoefent, los van het juridisch statuut
van de entiteit of  de manier waarop ze gefinancierd wordt.Het feit dat
een vestiging geen winst nastreeft betekent niet dat de activiteiten die ze
uitoefent niet economisch van aard zijn. Een vereniging zonder winst-
oogmerk of  een liefdadigheidsorganisatie die economische activiteiten
uitoefenen zijn «ondernemingen», maar dan alleen voor het economische
gedeelte van de activiteit. De concurrentieregels zijn niet van toepassing
op hun niet-economische activiteiten.
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Een arrest van het Hof  van Justitie van de Europese Gemeenschap laat ech-
ter een ander licht schijnen op deze kwestie op een moment dat de vrijma-
king van de netwerkindustrieën al goed begonnen is. De kwestie van de
toepassing van de regels inzake staatssteun voor sociale en milieudoelein-
den is definitief  aangekaart.

2.2.1. Het arrest Altmark

De zaak gaat terug tot 1990. De Duitse onderneming Altmark Trans ver-
werft licenties en subsidies voor personenvervoer per autobus in het kanton
Stendal14. De Duitse overheid aanvaardt om de licentie van de vennootschap
Altmark te vernieuwen, maar ze verwerpt de kandidaatsstelling van een con-
currerende maatschappij voor vervoer per autobus. Het contract omvat be-
paalde verplichtingen inzake tarieven en uurroosters. Als tegenwaarde voor
deze verplichtingen inzake een openbare dienstverlening, compenseert de
overheid het exploitatiedeficit door financiële steun.

Het Nahverkehrsgesellschaft Altmark, de concurrent van Altmark Trans, be-
twist deze toekenning voor de rechtbank en stelt dat Altmark Trans zonder
staatssteun niet levensvatbaar is: het bedrijf  is dus niet economisch gezond
volgens de Duitse regelgeving. Derhalve is de ontvangen steun onwettig en
moet die worden teruggestort. De beroepsrechter geeft de klager gelijk en
annuleert de toegekende licenties. Altmark Trans besluit daarop in beroep
te gaan bij het Administratieve Beroepshof  van de federale republiek. Dit
hof  besluit zich te wenden tot het Europese Hof  van Justitie (EHJ) met de
volgende prejudiciële vraag: «wat betreft subsidies die het deficit van een open-
bare dienst voor lokaal personenvervoer willen compenseren, vallen deze vol-
gens elke hypothese onder het verbod op steun dat opgenomen is in 87 paragraaf
1 van het EG-Verdag, of moet men er, gezien hun regionale draagwijdte, van uit-
gaan dat dergelijke subsidies  niet, a priori, van aard zijn om de uitwisselingen
tussen de lidstaten te beïnvloeden?».

Het Hof  van Justitie houdt vast aan het beginsel van compensatiesteun.
Maar het koppelt die steun aan vier criteria die cumulatief  moeten vervuld
zijn als men wil dat de overwogen compensaties kunnen ontsnappen aan
de kwalificatie van staatssteun (staatssteun moet worden aangemeld bij de
Europese autoriteiten). Als de vier criteria vervuld zijn, vormt de compen-
satie voor de publieke dienstverlening geen staatssteun, en zijn de artikelen
87 en 88 van het verdrag er niet op van toepassing. Omgekeerd, als de lid-
staten deze criteria niet naleven, vormt compensatie voor openbare dienst-
verlening wel staatssteun die onverenigbaar kan worden verklaard.

14 Alain Alexis, "Het arrest Altmark Trans van 24 juli 2003: Het Hof  van Justitie preciseert de financie-
ringsvoorwaarden van diensten van algemeen economisch belang", Competition Policy Newsletter,
2003, pp.1-7..
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2.2.2. De draagwijdte van het arrest Altmark

Het arrest Altmark van 24 juli 200315 zal een aanzienlijke impact krijgen omdat
het operationele conclusies trekt voor alle DAEB, met inbegrip van SDAB.

Om aanspraak te maken op een vorm van staatssteun, voltstaat het voort-
aan niet meer om te verklaren dat het om een opdracht van algemeen be-
lang gaat: men moet een officiële, correct opgemaakte mandateringsakte
kunnen voorleggen die werd toegekend door een overheidsbestuur (ge-
meente, provincie, gewest, federale overheid). En om geen boete voor on-
gewettigde steun te krijgen, moet de steun de kosten dekken die
voortvloeien uit het realiseren van de opdracht, maar deze mogen niet hoger
liggen dan wat strikt noodzakelijk is.

2.2.3. Het antwoord van de Commissie op de onzekerheid die geschapen
werd door het arrest Altmark: het wetgevende pakket Monti-Kroes 

Het vierde criterium van Altmark is het meest betwistbare omdat het voorrang
geeft aan het uitschrijven van openbare aanbestedingen voor domeinen van

15 CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, affaire C-280/00.

Het arrest Altmark: voorwaarden om te ontsnappen aan de regeling in-
zake staatssteun

Dit arrest van het Hof  van Justitie van 24 juli 2003 plaatst compensaties
voor openbare dienstverlening dus buiten het veld van de staatssteun als
ze voldoen aan de vier volgende voorwaarden:

– De begunstigde onderneming moet effectief  belast zijn met de uitvoe-
ring van de duidelijk omschreven verplichtingen inzake openbare dienst-
verlening;

– De compensatie moet berekend zijn op objectieve en transparante pa-
rameters; 

– De compensatie mag niet hoger liggen dan wat nodig is voor het dek-
ken van de kosten die voortvloeien uit het realiseren van de verplichting
tot openbare dienstverlening, met inbegrip van een «redelijke winst» ;

– Als er geen openbare aanbesteding geweest is, moet het compensatie-
niveau worden berekend op basis van een kostenanalyse die afgestemd
is op een «gemiddelde goed beheerde en goed uitgeruste onderne-
ming».
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algemeen belang of  aan budgetverantwoording, wat meestal nadelig is voor de
SDAB. Het vierde criterium past in een aanpak «tegen de laagste prijs» wat
des te verrassender is omdat het Hof  vooraf  bevestigde dat «het economisch
voordeligste aanbod» niet noodzakelijk «het laagste aanbod»16 is, omdat het
ook kwalitatieve criteria bijvoorbeeld op sociaal en milieuvlak kan omvatten.

2.2.3.1. De beschikking die steunt op artikel 86, § 3 van het EG-Verdrag20

De grote lijnen van de beschikking

De beschikking van de Commissie (die steunt op artikel 86, paragraaf  3,
van het EG-Verdrag) verduidelijkt de voorwaarden die moeten vervuld zijn
om ervoor te zorgen dat de compensatie die wordt toegekend aan kleine
DAEB/SDAB-operatoren die een openbare dienstverlening op zich nemen,
verenigbaar is met de regels inzake staatssteun. 

16 Zie het arrest van het Europees Hof  van Justitie van 17 september 2002, zaak  C-513/99, Concordia
Bus, p. I-7213.

17 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensaties voor publieke dienst-
verlening van 28 november 2005, 2005/C 297/04, Publicatieblad EU C297/4.

18 Richtsnoer 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de transparantie van
de financiële relaties tussen de lidstaten en de openbare ondernemingen, evenals betreffende de fi-
nanciële transparantie binnen bepaalde ondernemingen, Publicatieblad EU L 318/17 van 17 novem-
ber 2006.

19 Ontwerp van richtsnoer tot wijziging van richtsnoer 2000/52/EG (Publicatieblad L 193 van 29 juli
2000, p.75). 

20 Beschikking van de Commissie 2005/842/EG van 28 november 2005 betreffende de toepassing van
de bepalingen van artikel 86§2 van het EG-Verdrag betreffende staatssteun in de vorm van compensa-
ties voor openbare dienstverlening toegekend aan bepaalde ondernemingen die belast zijn met het be-
heer van diensten van algemeen economisch belang, Publicatieblad EU L 312 van 29 november 2005.

Het « post-Altmark »-«wetgevingspakket» Monti-Kroes werd op 4 februari
2004 voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de Raad en bestaat
uit drie teksten:

– een beschikking die van toepassing is op kleine DAEB-operatoren en
die steunt op artikel 86 § 3 van het EG-Verdrag;

– een nieuwe communautaire kaderregeling17, die duidelijke criteria en
vereenvoudigde procedures formuleert voor het beoordelen van « com-
pensaties » die aan grote DAEB-operatoren worden toegekend om de
verplichting inzake openbare dienstverlening te financieren;

– een wijziging van de richtsnoer 80/723 EG18 betreffende de transpa-
rantie van de financiële relaties tussen de lidstaten en de openbare on-
dernemingen19.
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De beschikking is ongetwijfeld het instrument dat het krachtigste effect sor-
teert voor het merendeel van de DAEB/SADB.

Werking en draagwijdte van de beschikking

Artikel 3 van de beschikking erkent dat staatssteun in de vorm van com-
pensaties inzake openbare dienstverlening die voldoen aan de voorwaar-
den die vastgelegd zijn in deze beschikking verenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt en zijn vrijgesteld van de verplichting van
voorafgaande aanmelding volgens artikel 88, paragraaf  3, van het EG-
Verdrag.

Er zijn drie verplichtingen:

A. Mandaat (artikel 4)

De operator moet aantonen dat hij beschikt over een duidelijk gedefi-
nieerd mandaat inzake openbare dienstverlening (eerste Altmark-crite-
rium). De beheersverantwoordelijkheid over een dienst van algemeen
economisch belang moet aan de betrokken onderneming worden toe-
vertrouwd via een of  meer officiële akten, waarvan de vorm kan worden
bepaald door elke lidstaat. Deze akte(n) moeten betrekking hebben op:

(a) de aard en de duur van de verplichting tot openbare dienstverlening;

(b) de betrokken ondernemingen en het grondgebied;

(c) de aard van de eventuele exclusieve of  speciale rechten die werden
toegekend aan de onderneming;

(d) de parameters voor de berekening, de controle en het nakijken van de-
compensatie;

(e) de terugbetalingsmodaliteiten voor eventuele overcompensaties en
de middelen om dergelijke overcompensaties te vermijden».

B. Compensatie (artikel 5)

Artikel 5 dekt het tweede criterium van het Altmark-arrest. 

1. Het bedrag van de compensatie mag niet hoger liggen dan wat nodig
is voor het dekken van de kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van
de verplichting tot openbare dienstverlening (…).

2. Er moet rekening worden gehouden met alle kosten die voortvloeien uit
het beheer van de dienst van algemeen economisch belang. Ze worden
berekend op basis van de principes van de analytische boekhouding:
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(a) als de activiteiten van de betrokken ondernemingen zich beperken
tot de dienst van algemeen economisch belang, kunnen alle kosten
in rekening worden gebracht;

(b) als de onderneming eveneens activiteiten ontwikkelt naast de dienst
van algemeen economisch belang, wordt enkel rekening gehouden
met de kosten van de dienst van algemeen economisch belang;

(c) de kosten die worden toegestaan aan een dienst van algemeen eco-
nomisch belang mogen alle variabele kosten dekken die voort-
vloeien uit de levering van de betrokken dienst, dus ook een
evenredige bijdrage aan de gemeenschappelijke vaste kosten van
de betrokken dienst en van andere activiteiten, evenals een rede-
lijke winst;

(d) de kosten voor infrastructuurinvesteringen kunnen in rekening wor-
den gebracht als dat nodig is voor de exploitatie van de dienst van
algemeen economisch belang.

(…)

5. Als een onderneming activiteiten ontplooit die zich zowel binnen als
buiten het kader van de dienst van algemeen economisch belang si-
tueren, dan moet de interne boekhouding een onderscheid maken tus-
sen de kosten en ontvangsten uit deze dienst en die uit andere
diensten, en aangeven volgens welke parameters de kosten en de ont-
vangsten verdeeld zijn.

C. Controle van een overcompensatie (artikel 6)

Tot slot mikt artikel 6 van de beschikking op het beperken van de com-
pensatie tot wat nodig is voor de uitvoering van de verplichte openbare
dienstverlening (derde Altmark-criterium).

De lidstaten moeten regelmatig controles uitvoeren of  laten uitvoeren om
er zeker van te zijn dat de ondernemingen geen compensatie krijgen die
hoger ligt dan het vastgelegde bedrag. 

Tot slot moet elke lidstaat, op basis van artikel 8 van de beschikking, om
de drie jaar aan de Commissie een periodiek rapport overmaken betref-
fende de uitvoering van de beschikking, bestaande uit een gedetailleerde
beschrijving van de toepassingsvoorwaarden ervan in alle sectoren, met
inbegrip van de sociale huisvesting en de ziekenhuizen.
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2.2.3.1.1. Potentiële begunstigden

De beschikking is van toepassing op compensaties die lager zijn dan
30 miljoen euro per jaar, op voorwaarde dat hun begunstigden een jaar-
lijkse omzet halen die lager is dan 100 miljoen euro. De compensaties die
worden toegekend aan ziekenhuizen en aan sociale huisvestingsmaat-
schappijen voor diensten van algemeen economisch belang vallen eveneens
onder de beschikking, ongeacht de betrokken bedragen.

Deze beschikking roept twee reacties op. Enerzijds staat ze compensaties
van lidstaten toe voor kleine DAEB zonder dat de concurrentie vooraf  moet
worden getoetst en zonder verplichte aanbesteding (voor zover er geen over-
compensatie is). Ze erkent aldus duidelijk de bevoegdheid van de lidstaten
en van hun lokale en regionale besturen om de verplichte openbare dienst-
verlening te definiëren en te financieren. Dit is een fundamenteel positief
element.

Wat betreft de vrijstellingen: sociale huisvesting en ziekenhuizen zijn onge-
twijfeld belangrijke sectoren; maar zij waren niet de enige die een aanmel-
dingsvrijstelling hadden aangevraagd. Toch heeft de Commissie er de
voorkeur aan gegeven om de aanmeldingsvrijstelling te beperken21 tot de
twee vermelde sectoren.

Opgelet:

De aanmeldingsvrijstelling betekent niet dat de steun aan de betrokken sec-
toren toegestaan is; ze betekent alleen dat de lidstaat ze niet vooraf  moet
aanmelden. De lidstaat moet dus altijd achteraf  controleren dat de toege-
kende steun geen aanleiding heeft gegeven tot overcompensatie of  tot ver-
storing van de uitwisselingen.

De aanmelding van compensatie of  van compensatie voor de openbare
dienst is gekoppeld aan erg precieze voorwaarden, namelijk aan artikel 88,
§ 322 van het EG-Verdrag en aan een specifieke procedureverordening. 

21 Bij de stemming over het rapport van het liberale Nederlandse parlementslid In’t Veld over het Altmark-
pakket, op 23 februari 2005, verzette een meerderheid van de parlementsleden zich ertegen dat de vrij-
stellingsregeling van voorgaande aanmelding zou worden uitgebreid tot alle lokale openbare diensten,
zonder drempelvoorwaarden, en tot alle sociale diensten in het algemeen, rekening houdend met de
essentiële rol die ze spelen op het vlak van sociale en territoriale cohesie.

22 Artikel 88, § 3 bepaalt dat « de Commissie te gelegener tijd wordt geïnformeerd om haar opmerkin-
gen te kunnen formuleren over projecten die steun willen invoeren of  wijzigen. Als ze van oordeel is dat
een project niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, op basis van artikel 87, opent ze on-
verwijld de procedure die bepaald wordt door paragraaf  2 (ingebrekestelling – nvdr.). De betrokken lid-
staat kan de geplande maatregelen niet uitvoeren, vooraleer in deze procedure een eindbeslissing
genomen is».
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2.2.3.1.2. Twee begrippen die niet uit het oog mogen worden verloren

A. Het mandateringsbegrip zoals bedoeld in de beschikking

De mandateringskwestie in de DAEB-sector is erg belangrijk en ook erg ge-
voelig, wat sommige spelers zich blijkbaar nog niet volledig realiseren. In de
meeste EU-landen bestaat er geen type-akte. In België bijvoorbeeld gebrui-
ken de overheidsbesturen doorgaans convenanten, waarbij het voor de spe-
lers niet altijd duidelijk is of  die al dan niet erkend zijn als
mandateringsaktes, wat tot  juridische onzekerheid kan leiden. 

Een mandaat is een officiële akte die de organisatie van een openbaredien-
stopdracht en de effectieve prestatie van een DAEB/SDAB toevertrouwt aan
een onderneming. De toekenningsakte voor een openbare dienst definieert
de verplichtingen van de onderneming en de staat. Als er geen officiële «
mandateringsakte» is, gaat men ervan uit dat de specifieke opdracht van

Staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst is toege-
staan.

Het begrip compensatie voor de openbare dienst is een jurisprudentie-
begrip dat het Hof  van Justitie heeft ontwikkeld inzake de financiering
van de DAEB. Het begrip steunt op de beoordeling van het economische
voordeel dat een onderneming die belast is met een DAEB, kan halen uit
overheidsmiddelen. Als de steun beperkt is tot het dekken van de netto
kosten van het leveren van de DAEB, wordt het economische voordeel ge-
compenseerd door het naleven van het beginsel van de correcte com-
pensatie. In het tegenovergestelde geval kan de onwettige steun de
concurrentie vervalsen en moet hij terugbetaald worden.

Elke overcompensatie, zelfs voor het financieren van DAEB, is onverenigbaar
en dus onwettig.

Overcompensatie is verboden omdat ze een economisch voordeel toe-
kent aan begunstigde ondernemingen die de concurrentie kan vervalsen
tussen deze ondernemingen en ondernemingen die gewone diensten le-
veren of  tussen ondernemingen die belast zijn met DAEB onderling. In
het geval van overcompensatie moet een overheidsbestuur overgaan tot
een terugbetaling van de onwettige steun of  tot een overbrenging naar
het volgende boekjaar als de overcompensatie lager is dan 10% (20%
voor DAEB inzake sociale huisvesting), evenals tot een herziening van de
parameters waarmee deze overcompensatie werd berekend.
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de onderneming niet gekend is. Bijgevolg kan er geen geschikte compensa-
tie worden vastgelegd en toegekend aan de operator.

Geschikte soorten mandaten

De beschikking eist dat het mandaat de vorm heeft van een of  meer offici-
ële akten die in het nationale recht een afdwingbare juridische waarde heb-
ben. De specifieke vorm van de mandateringsakte kan door elke lidstaat
worden vastgelegd voor zover ze een geschikte juridische basis heeft. Elke
mandateringsakte moet, ook al gaat het om een andere juridische vorm, de
volgende voorwaarden vervullen: een officiële en juridisch afdwingbare akte
zijn, die de aard en de duur van een opdracht van algemeen belang of van
een openbaredienstverplichting die toegekend is aan een betrokken orga-
nisme, evenals de algemene voorwaarden om deze opdracht te vervullen,
definieert.

Bepaalde soorten diensten zoals hulp aan kwetsbare of  in moeilijkheden
verkerende bejaarde personen, hulp aan drugsverslaafden… kunnen in het
kader van een globale openbare dienstopdracht andere soorten diensten
vereisen. Het mandaat heeft niet als doel om de organisatie van de levering
van een DAEB/SDAB in te perken, maar het wil een duidelijke kijk geven op
het wettelijk kader waarin deze diensten worden geleverd, evenals op het
toepassingveld van deze diensten.

Toch is het mandaatbegrip vrij soepel. Er bestaat geen «standaardman-
daat». Dat hangt af  van het betrokken overheidsbestuur dat de betrokken
dienst en activiteit toekent. Het mandaat moet, minstens, een definitie om-
vatten van de DAEB/SDAB-opdracht door het overheidsbestuur, van het
wettelijk kader waarin het thuishoort, van de parameters voor de bereke-
ning van de compensatie voor de openbare dienst en van de maatregelen
die genomen zijn om overcompensatie te vermijden.

Opgelet: een akkoord dat door een overheidsbestuur is toegekend aan een
dienstenleverancier, waardoor deze gemachtigd is om bepaalde diensten te
leveren, stemt niet overeen met het mandaatbegrip. Een dergelijk akkoord
verplicht de operator immers niet om de betrokken diensten te leveren,
maar het biedt hem de kans om een economische activiteit uit te oefenen
door bepaalde diensten aan te bieden op de markt. Een akkoord dat bij-
voorbeeld wordt gegeven door een gewest- of  gemeentebestuur om een crè-
che te openen of  een foyer voor mensen met problemen en dat alleen steunt
op het feit dat de vereniging voldoet aan de regels inzake volksgezondheid
en veiligheid, voldoet niet aan de mandaatvoorwaarden in de zin van de be-
schikking. Hoe preciezer het mandaat de openbare dienstopdracht die aan
een organisatie is toegewezen, beschrijft, hoe beter de organisatie be-
schermd is tegen eventuele klachten over compensaties die werden toe-
gekend op basis van de regels inzake staatssteun.



Drie concrete voorbeelden

(a) Case van een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden

Als de Franse Gemeenschap een revalidatiecentrum voor drugsverslaaf-
den wil oprichten, is het voldoende dat ze stelt dat een betrokken ver-
eniging belast is met de opdracht om een revalidatiecentrum te
organiseren die aan drugsverslaafden de nodige medische bijstand moet
verlenen, maar eveneens andere diensten die direct te maken hebben
met de heraanpassing van de behandelde personen (psychologische
hulp, beroepsinschakeling…)

(b) Case van een foyer voor kwetsbare of  behoeftige personen

Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een foyer wil openen voor kwets-
bare of  behoeftige personen, is het voldoende dat in het mandaat wordt
gespecificeerd dat de SDAB-operator belast is met de opdracht om een
dergelijke foyer te organiseren waarbij rekening moet worden gehouden
met een veelheid van noden, op het medische, psychologische en sociale
niveau, op basis van een argumentatie dat het moeilijk is om een woning
te vinden enz.

In beide gevallen kunnen de betrokken overheidsbesturen de dienst die
verleend wordt door de SDAB-operatoren compenseren ten bedrage van
30 miljoen euro per jaar, voor zover dat:

– deze operatoren volgens de regels gemandateerd zijn; 

– dat ze de dienst waarvoor ze gemandateerd zijn effectief  verlenen; 

– dat ze het bedrag van de compensatie die ze ontvangen hebben kunnen
verantwoorden door aan de overheidsbesturen de garantie te geven dat
ze geen overcompensatie ontvangen hebben of  dat ze, indien ze er toch
een ontvangen hebben, zich ertoe verbinden om deze te boeken in het
volgende belastingjaar of  om ze terug te betalen.

(c) Case van een DAEB/SDAB-operator die uit zichzelf  en zonder ge-
mandateerd te zijn door een overheidsbestuur (gemeente, gewest, ge-
meenschap) beslist om te bemiddelen voor jonge werkzoekenden op
de arbeidsmarkt.

In dit geval kan een financiering worden toegekend als het totale bedrag
van de steun die toegekend is over een periode van drie jaar lager is dan
200.000 euro. Als voldaan is aan de voorwaarden van de de-minimisver-
ordening, vormt een dergelijke steun geen staatssteun in de zin van arti-
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B. Het compensatiebegrip

De beschikking vraagt dat de basis waarop het financieringsorganisme
steunt om de dienstverlener te betalen duidelijk is. De basis voor de bere-
kening van de latere compensatie moet dus opgenomen zijn in het man-
daat. Bijvoorbeeld dat de compensatie zal worden bepaald op basis van een
prijs per dag, per maaltijd, per zorgprestatie waarbij wordt uitgegaan van
een schatting van het aantal potentiële gebruikers.

Aangezien het onmogelijk is om de kosten vooraf  gedetailleerd te berekenen
(prijs van de zorg, van de maaltijden…), is het mogelijk om correctieme-
chanismen te definiëren:

– ofwel kan het overheidsbestuur in het mandaat een correctiemechanisme
opnemen bij het afsluiten van het boekjaar, waarbij kan worden bepaald
dat er een periodieke aanpassing komt van de kosten en van de eventuele
terugbetaling ervan;

– ofwel kan het bestuur het mandaat actualiseren als een kostenparameter
moet worden gewijzigd.

In alle gevallen is het aangeraden om alle veroorzaakte kosten op te nemen
in een analytische boekhouding, zeker als de DAEB/SDAB-operator naast
opdrachten van algemeen belang ook commerciële activiteiten ontplooit.
Dit is de enige manier waarover de staat beschikt om na te gaan of  de toe-
gekende compensatie de precieze netto kosten van de gepresteerde
DAEB/SDAB al dan niet overschrijdt.

kel 87, paragraaf  1, en moet de steun niet worden aangemeld bij de
Commissie. De operator kan daarnaast ook nog een beroep doen op an-
dere steunvormen, bijvoorbeeld op basis van de groepsvrijstellingsveror-
dening: steun voor de werkgelegenheid, voor opleidingen, voor kmo's…
als twee voorwaarden worden nageleefd:

– de aanvullende steun moet overeenkomen met de plafonds die bepaald
zijn in de groepsvrijstellingsverordening;

– de steun in kwestie kan niet worden gecumuleerd met de-minimissteun
voor hetzelfde soort uitgaven (anti-cumuleringsregel).

(Cf. bijlage I van deze gids)
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2.3. Het sociale economiebedrijf op het veld van de interne markt
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Een van de hoofddoelstellingen van de oprichters van de Europese Unie is
het creëren van een binnenmarkt zonder grenzen. Gezien het economische
gewicht van de dienstenmarkt binnen de Europese Unie en de gevolgen
daarvan op de werkgelegenheid, heeft de Europese Commissie een aantal
initiatieven genomen om de «interne markt te voltooien».

Het nieuwe wetgevingskader inzake overheidsopdrachten (richtsnoer
2004/17 – speciale sectoren en 2004/18 – klassieke sectoren) biedt een
aantal nieuwigheden met als doel:  het vereenvoudigen van de toeken-
ningsprocedures, het verbeteren van de informatie en de transparantie en
het aanpassen van het juridisch kader. Verscheidene nieuwe bepalingen kun-
nen worden gelezen als een versnelling van het concurrentievermogen en
en versterking van de concurrentie bv. elektronische aankoopmechanismen,
een dynamisch acquisitiesysteem…). 

Wat betreft de nieuwe communautaire bepalingen inzake openbare aanbe-
stedingen, noteren we:

(a) Criteria voor de toekenning van overheidsopdrachten

De criteria van «de laagste prijs» en het «economisch meest voordelige
aanbod» blijven behouden, maar nu is het verplicht om in het advies over de
aanbesteding of  in het bestek te verwijzen naar de relatieve afweging van elk
van de gekozen criteria om te bepalen wat het economisch meest voorde-
lige aanbod is. 

Het nieuwe richtsnoer steunt eveneens op de jurisprudentie van het Euro-
pese Hof  van Justitie. De eerste motivering stipuleert «Dit richtsnoer steunt
op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, en vooral op de jurisprudentie be-
treffende de toekenningscriteria, die verduidelijkt welke mogelijkheden de open-
bare aanbesteders hebben om te antwoorden op de noden van de betrokken
publieke collectiviteit, met inbegrip van de milieu- en/of sociale domeinen, voor
zover deze criteria gekoppeld zijn aan het onderwerp van de overheidsopdracht,
geen onbeperkte keuzevrijheid toekennen aan de aanbestedende overheid, ex-
pliciet vermeld zijn en de grondbeginselen naleven [het vrij verkeer van goede-
ren, de vrijheid van vestiging en van vrije dienstverlening, de gelijke behandeling,
de niet-discriminatie, de wederzijdse erkenning, de evenredigheid en de trans-
parantie] »
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(b) Voorwaarden voor de uitvoering van overheidsopdrachten

Deze belangrijke nieuwe wettelijke bepaling maakt het mogelijk dat er bij
de uitvoering van overheidsopdrachten rekening wordt gehouden met so-
ciale en milieuaspecten. Artikel 26 van de richtsnoer bepaalt dat «de aan-
bestedende overheid specifieke voorwaarden kan opleggen betreffende de
uitvoering van overheidsopdrachten voor zover ze verenigbaar zijn met het
communautaire recht en dat ze opgenomen zijn in de aankondiging van de
opdracht of  in het bestek. De voorwaarden waarin een overheidsopdracht
wordt uitgevoerd, kunnen dus rekening houden met sociale en milieuover-
wegingen». Het gaat hier om het bevorderen van eerlijke handel door over-
heidsbestellingen voor te behouden aan ondernemingen die, vanuit hun
economische bedrijvigheid of  hun banden met regeringen of  politieke re-
gimes, waken over het naleven van de grondrechten van de mens die opge-
nomen zijn in de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

(c) Voorbehouden overheidsopdrachten

Het gaat om een nieuwe bepaling die werd opgenomen op vraag van België
tijdens het Voorzitterschap van de Unie in 2001. Artikel 19 biedt de moge-
lijkheid om overheidsopdrachten te reserveren voor beschutte werkplaat-
sen of voor programma's die mikken op de tewerkstelling van
gehandicapte personen op de arbeidsmarkt, «als de meerderheid van de
betrokken werknemers personen met een handicap zijn die, wegens de aard
en de ernst van hun gebrek, in normale omstandigheden  geen beroepsac-
tiviteit kunnen uitoefenen.»
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Bijlage I : Fiches over de verordeningen inzake staatssteun

– Fiche 1 : 'De-minimis'-steun

– Fiche 2 : Regionale staatssteun

– Horizontale regels:

> Fiche 3 : Steunmaatregelen ten gunste van kmo's
> Fiche 4 : Staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
> Fiche 5 : Staatsteun voor milieubescherming
> Fiche 6 : Werkgelegenheidssteun
> Fiche 7 : Opleidingssteun
> Fiche 8 : Maatregelen voor risicokapitaalinvesteringen
> Fiche 9 : Staatssteun voor diensten van algemeen economisch be-

lang
> Fiche 10 : Reddings- en herstructureringssteun aan bedrijven in moei-

lijkheden
– Sectorale regels:

> Fiche 11 : Steun aan kmo's in de sector van de landbouwproductie
– Specifieke regels:

> Fiche 12 : Fiscale steunmaatregelen
> Fiche 13 : Garantiestelsels

Bijlage II : Jurisprudentie

Bijlage III : Organigram DG Concurrentie – Staatssteun
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Bijlagen 41

Opgelet: Deze fiches bieden een vereenvoudigde samenvatting van de
verordeningen inzake staatssteun. Het spreekt vanzelf  dat ze geen
rechtsgeldigheid hebben.

Indien de lezer op zoek is naar een versie met meer rechtskracht, dan
consulteert hij het best de integrale wetteksten: de exacte referenties
zijn aangegeven op elke fiche.
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FICHE 1 : DE-MINIMISSTEUN

Referentie

Deze fiche van de Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van
15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag over de-minimissteun (Publicatieblad L 379 van 28.12.2006,
p. 5) (in de fiche aangeduid als «Verordening»). 

Zie:

Synthese: 

> http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l26121.htm

Verordening: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0
010:NL:PDF

Definitie

De de-minimissteun bepaalt onder welk plafond staatssteun, in de grote
meerderheid van de gevallen, geen enkele impact heeft op het handelsver-
keer en de concurrentie tussen de lidstaten. Artikel 87 § 1 van het EG-Ver-
drag is dus niet van toepassing en de steun is niet onderworpen aan de
voorafgaande aanmeldingsprocedure van de Commissie. 

Toepassingsgebied

De verordening dekt geringe steunbedragen («de-minimissteun») die geen
steun vormen in de zin van artikel 87 § 1 van het EG-Verdrag omdat ze geen
invloed hebben op het intracommunautaire handelsverkeer en de concur-
rentie dus niet vervalsen.

De regel is, onder bepaalde bijkomende voorwaarden, van toepassing op de
sector van de verwerking en de afzet van landbouwproducten. 

In de transportsector mag de de-minimissteun niet worden gebruikt voor het
aanschaffen van wegvervoermidden voor vracht.

De de-minimisregel is niet van toepassing op 

• steun in verband met de export, 

• steun aan bedrijven in moeilijkheden, 



• steun aan bedrijven in de sectoren visserij en aquacultuur, in de kolenin-
dustrie en in de primaire productie van landbouwproducten die opgesomd
zijn in Bijlage I van het EG-Verdrag.

Criteria

Om een beroep te kunnen doen op de de-minimisregel, moet de steun be-
antwoorden aan de volgende criteria:

• De totale, als subsidie of  als equivalent-subsidie, ontvangen de-minimis-
steun mag niet hoger liggen dan 200 000 € (100 000 € in de sector van
het wegvervoer) gespreid over een periode van drie belastingjaren, dit wil
zeggen op elk moment van het lopende belastingjaar en de twee voor-
gaande belastingjaren;

• Het plafond dekt alle staatssteun die wordt toegekend als de-minimissteun.
Het ontneemt de begunstigde niet de mogelijkheid om andere vormen van
staatssteun te verwerven op basis van stelsels die goedgekeurd zijn door
de Commissie, zonder afbreuk te doen aan de cumuleringsregel die hier-
onder wordt beschreven;

• Het plafond is van toepassing op alle types van steun, ongeacht de vorm
of  het nagestreefde doel. De enige vorm van steun die niet onder de de-mi-
nimisregel valt is exportsteun;

• De verordening is uitsluitend van toepassing op «transparante» de-mini-
missteun (zie glossarium). Daardoor gelden er een aantal beperkingen op
bepaalde vormen van staatssteun, zoals garanties voor leningen. Enkel ga-
ranties onder 1,5 miljoen euro kunnen door de verordening worden ge-
dekt.

Cumulering

Het plafond van 200 000 € (100 000 € in de sector van het wegvervoer) ge-
spreid over een periode van drie belastingjaren is van toepassing op het to-
tale bedrag van de de-minimissteun die werd toegekend aan een enkel
bedrijf. 

De lidstaat is verantwoordelijk voor het respecteren van het plafond. Als ze
de-minimissteun toekent aan een bedrijf, moet ze er dus op toezien dat deze
staatssteun, na optelling bij vroeger toegekende de-minimissteun, er niet toe
leidt dat het totale bedrag aan de-minimissteun die dit bedrijf  ontvangt in de
loop van de drie betrokken belastingjaren, het vastgestelde plafond over-
schrijdt.

De lidstaat moet zorgen voor doeltreffende controlemechanismen. 
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Daarom kan ze:

• een centraal register creëren die alle informatie bevat over elke de-mini-
missteun die door een autoriteit van deze lidstaat werd toegekend; of

• het bedrijf  expliciet informeren over het karakter van de de-minimissteun
en bij het bedrijf  alle informatie opvragen over andere de-minimissteun dat
het heeft ontvangen tijdens het lopende belastingjaar en de twee vooraf-
gaande belastingjaren. 

Als de de-minimissteun eenzelfde toegelaten uitgave dekt als een andere toe-
gekende bedrijfssteun (bv. werkgelegenheidssteun, opleidingssteun enz.),
dan wordt het bedrag ervan opgeteld bij die steun en het totaal mag niet
hoger liggen dan het vastgestelde plafond voor dat type van steun.

Als men het bedrag van eenzelfde uitgave kan evalueren en als ze samen het
plafond overschrijden, dan is het soms verstandiger om afhankelijk van de
voorwaarden een keuze te maken tussen de-minimissteun en een andere toe-
gankelijke vorm van steun.

Opgelet: vanwege de huidige economische en financiële crisis geldt er
voor kmo's een tijdelijke wijziging:

Het plafond van 200.000 € wordt opgetrokken tot 500.000 € voor de
jaren 1.01.2008 tot 31.12.2010.

Elke de-minimissteun die werd uitgekeerd in 2008 wordt al in aanmer-
king genomen.
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FICHE 1 bis : DE-MINIMISREGEL in de sector van de LANDBOUWPRO-
DUCTIE

Referentie

Conform aan de verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20
december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad L 337 van 21.12.2007, p.
35)

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:N
L:PDF

Cumulering

Het totaal bedrag van de-minimissteun die wordt toegekend aan eenzelfde
bedrijf  mag niet hoger liggen dan 7 500 euro gespreid over een periode van
drie belastingjaren. Het plafond is van toepassing op alle steun ongeacht
de vorm of  de doelstelling.
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FICHE 2 : REGIONALE STAATSSTEUN

Referenties

Deze fiche biedt een samenvatting van:

– De richtsnoeren inzake regionale staatssteun voor de periode 2007-2013
(Publicatieblad C 54 van 4.3.2006, p. 13)

– Verordening (EG) 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 of  de
algemene groepsvrijstellingsverordening 

Zie:

Richtsnoeren: 

> http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/g24242.htm

Verordening: 

> http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0
047:NL:PDF

Doelstelling

Om de economische ontwikkeling van de Europese gebieden met de groot-
ste achterstand te stimuleren, mikken regionale steunmaatregelen op het
aanmoedigen van investeringen, het scheppen van banen en het oprichten
van nieuwe vestigingen.

• ze steunen hoofdzakelijk startinvesteringen (gedekt door de verordening
en de richtsnoeren), en

• in uitzonderlijke gevallen kennen ze exploitatiesteun toe (uitsluitend ge-
dekt door de richtsnoeren).

Toepassingsgebied

De richtsnoeren dekken investeringssteun en exploitatiesteun voor bedrij-
ven die gevestigd zijn in gebieden die in aanmerking komen voor regionale
steun. 

Ze zijn niet van toepassing op de primaire productie van landbouwproduc-
ten en ook niet op de productie, de verwerking en de verhandeling van vis-
serijproducten die opgenomen zijn in Bijlage I van het EG-Verdrag, noch in
de kolenindustrie. 
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Specifieke regels zijn van toepassing:

• op het transport en de scheepsbouw

• op de staalnijverheid en op de industrie van de synthetische vezels, waar-
voor geen enkele regionale steun toegestaan is

• op grote investeringsprojecten (zie «definities»).

De steun wordt doorgaans toegekend op basis van een steunregeling, maar
er kan ook individuele steun worden toegekend als een project bijdraagt tot
een regionale ontwikkelingsstrategie.  

Definities

Er zijn twee categorieën van gebieden die in aanmerking komen voor regio-
nale staatssteun:

• gebieden die worden omschreven in artikel 87 § 3 punt a): het gaat om ge-
bieden waar de levensstandaard abnormaal laag is of  die worden geteis-
terd door een erg hoge werkloosheid (NUTS II-gebieden met een
bbp/inwoner dat lager ligt dan 75 % van het EU-gemiddelde);

• gebieden die worden omschreven in artikel 87 § 3 punt c): het gaat om pro-
bleemgebieden die door de lidstaten omschreven zijn op basis van (na-
tionale) indicatoren, die steunen op een maximale bevolkingsdichtheid en
bepaalde minimale voorwaarden om misbruik te voorkomen.

Initiële investeringssteun: een investering in materiële en immateriële ac-
tiva voor het oprichten van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van een be-
staande vestiging, de diversificatie van de productie van een bestaande
vestiging naar nieuwe, bijkomende producten, of  voor een fundamentele
wijziging in het volledige productieproces van een bestaande vestiging.

Exploitatiesteun: steun bedoeld om de lopende kosten van een onderne-
ming te verlagen (zoals loonkosten, transportkosten, huur).

Grote investeringsprojecten: initiële investeringsprojecten waarvoor de toe-
gelaten investeringskosten gelijk of  hoger zijn dan 50 miljoen euro (de kos-
ten worden hieronder gedefinieerd).

Bruto subsidie-equivalent (BSE): de nominale waarde van de toegekende
steun die gold op het tijdstip dat de steun werd toegekend.

Steunintensiteit: BSE uitgedrukt in percentage van de totale toegelaten kost-
prijs van het project.



1. INITIËLE INVESTERINGSSTEUN:

Toegelaten kosten: 

initiële investeringssteun kan worden berekend in percentage van de inves-
teringswaarde of  in percentage van de loonkosten voor banen die gekop-
peld zijn aan de initiële investering, of  in een combinatie van beide

Investering: materiële investeringen (terreinen, gebouwen, uitrusting/ma-
chines) en immateriële investeringen (kosten van technologietransfers). In
de transportsector zijn kosten voor transportmaterieel niet toegelaten.

Loonkosten: bruto loonkosten, berekend over een periode van twee jaar en
vermenigvuldigd met het aantal banen dat werd gecreëerd ten gevolge van
het investeringsproject (netto creatie van banen in de betrokken vestiging).

Maximale steunintensiteit

Gebieden «met een statistisch effect» - waarvan het bbp lager ligt dan 75 %
van het gemiddelde van de EU-15 maar hoger ligt dan 75 % van het ge-
middelde van de EU-25 (3,6 % van de bevolking van de EU-25) – krijgen een
overgangsstatuut en komen in aanmerking voor de laagste staatssteun, con-
form aan artikel 87 § 3, punt a) van het EG-Verdrag, met een steunpercen-
tage van 30 % voor grote ondernemingen tot 31 december 2010. In 2010
wordt de situatie van de regio's opnieuw bekeken. Als ze verslechterd is, blij-
ven de regio's in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 87 § 3
punt a) van het EG-Verdrag; als de situatie verbeterd is, kunnen ze op basis
van artikel 87 § 3 punt c), van het EG-Verdrag, een steun van 20 % verkrij-
gen, vanaf  1 januari 2011. 

De toegelaten regio's zijn beschreven op de kaarten voor regionale staats-
steun van elke lidstaat, die kunnen worden geraadpleegd op de website van
het DG COMP http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/g24242.htm 

Regionaal bbp in % van
bbp van de EU-25

Maximaal steun-
percentage voor grote

bedrijven

Steunpercentage in
ultraperifere gebieden

> 75 % 15 % - 10 % 40 %

<75 % 30 % 50 %

<60 % 40 % 60 %

<45 % 50 % s.o.
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België – Kaart van regionale staatssteun 1.1.2007-31.12.2013 (goedge-
keurd door de Commissie op 21.2.2007)

Investeringsprojecten waarvan de toegelaten kosten niet hoger liggen dan
50 miljoen €

Naam PLAFOND REGIONALE INVESTE-
RINGSSTEUN

Regio's die in aanmerking komen voor steun volgens artikel 87,
paragraaf  3, punt a), van het EG-Verdrag tot 31.12.2012 (regio's met statistisch effect)

Gr. Bedr. Mi. Bedr. Kl. Bedr.

Henegouwen
Tot 31.12.2010

Van 1.01.2011 tot 31.12.2012 indien verbetering

30%

20%

40%

30%

50%

40%

Regio's die in aanmerking komen voor steun volgens artikel 87, paragraaf  3,
punt c), van het EG-Verdrag voor de hele periode 2007- 2013

West-vlaamse cluster : Dixmuide, Lo-Reninge, Ieper,
Middelkerke, Oostende

15% 15% 15%

Wervik 15% 15% 15%

Ronse 15% 15% 15%

Tongeren, Herstappen 15% 15% 15%

Limburgse cluster : Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel,
Dilsen-Stokkem, laanaken, Maasmechelen

15% 15% 15%

Limburgse cluster : As, Beringen, Genk, Leopoldsburg,
Heusden-Zolder

10% 10% 10%

Kempense cluster : Balen, Dessel, Mol 10% 10% 10%

Bassin liégeois : Engis, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne,
Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Visé

15% 25% 25%

Verviers, Dison 15% 25% 25%

Tubize tot 31.12.2010 15% 25% 25%

Sambreville 15% 25% 25%

Ardenne : Bastogne, Bertogne, Vielsalm, La-Roche-en-Ardenne,
Marche-en-Famenne, Libin, Libramont-Chevigny, Neufchâteau,
Tellin, Dinant, Houyet, Rochefort, Somme-Leuze

15% 25% 25%
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Regio's die in aanmerking komen voor steun volgens artikel 87, paragraaf  3, punt
c), van het EG-Verdrag voor de hele periode 2007- 2013 (enkel voor de hogere
steunbedragen aan kmo's, met een basissteunintensiteit van 15 %)

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15%           15%
(uitsluitend de vermelde partijen uit de volgende gemeenten)

Anderlecht (Ceria-Zone d'Habitat, Petite Ile-Rive Droite, Ceria I, Birmingham, Rosee-Est,
Rosee-Ouest, Abattoir, Conseil-Nord, Brogniez-Nord, Brogniez-Sud, Conseil-Sud, Revision-Sud,
Revision-Nord, Albert I-Immeubles, Albert I-Quartier, Goujons, Deux Gares)

Bruxelles/Brussel (Quai des Usines-Monnoyer, Haren-Sud-Ouest, Haren-Sud, Haren-Est,
Gare de Formation, Marly-Sud, rue des Faines, rue du Wimpelberg, Trassersweg-Neder-
Heembeek, Neder-Heembeek-Nord, Marly-Nord, Saint-François Xavier, Bon Secours – Palais
du Midi, Notre-Dame de la Chapelle, Anneessens (Place), Senne (rue de la), Nouveau Marché
au Grain, Marché au Porcs, Congrès-Gare, Blaes (rue)-Sud, Blaes (rue)-Centre, Saint-Thomas
(Institut), rue des Commerçants, E. Jacqmain (Boulevard)-Ouest, Parvis Saint-Roch, Anvers
(Chaussée d')-Sud, Anvers (Chaussée d')-Nord, Allée Verte-Bassin Vergote, Masui (Place)-Nord,
Quai de Willebroeck, Tour et Taxis)

Evere (Gare de Formation, Carli, Bon Pasteur, Kerkhoek, Zone industrielle, J. Bordet (Avenue
de), Oasis-Provence-Languedoc, Germinal I)

Forest/Vorst (Bollinckx, Bempt, Charroi (rue de), Pont de Luttre-Ouest, Saint-Antoine)

Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek (Centre, Canal-Sud, Brunfaut (Quartier),
Ransfort, Quatre Vents, Saint-Joseph, Duchesse de Brabant, Industrie, Birmingham-Sud,
Birmingham-Nord, Independance, Etangs Noirs, Gare Ouest, Marie-José Blocs, Chemin de Fer,
Laekenveld, Mexico, Dubrucq-Nord, Ulens, Piers, Lavallée, Canal-Nord)

Saint-Gilles/Sint-Gillis (Guillaume Tell-Sud, Dethy (rue), Angleterre (rue d'), Regies, Roi
(Avenue du), Denmark (rue de), Gare du Midi, Crickx (rue), Jamar, France (rue de))

Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-Ten-Noode (Saint-François, Saint-Lazare, Rogier,
Prairie, Jardin Botanique, Nord, Manhattan)

Schaerbeek/Schaarbeek (Josaphat Gare, Houffalize (Place), L'Olivier (rue), Royale Sainte-
Marie (rue), Brabant (rue de), Vanderlinden (rue), Palais (rue de), Gare du Nord, Reine(Avenue),
Stephenson (Place), Brichaut (rue de))

Uccle/Ukkel (Zwartebeek)

Grote investeringsprojecten (Grote bedrijven en kmo's)

Toegelaten kosten Steunplafonds

Tot 50 mio € 100% van het regionaal plafond

Schijf  begrepen tussen 50 en 100 mio € 50% van het regionaal plafond

Schijf  hoger dan 100 mio € 34% van het regionaal plafond
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Cumulatie

De steunintensiteitsplafonds die vermeld zijn in de tabel hierboven hebben
betrekking op de totale steun:

• als ze toegekend zijn in verscheidene regionale steunstelsels of  in com-
binatie met ad hoc-hulp;

• als de hulp voortkomt uit lokale, regionale, nationale of  Europese bronnen.

Als de uitgaven die in aanmerking komen voor regionale steun geheel of  ge-
deeltelijk toegelaten zijn voor andere steunvormen, dan valt het gemeen-
schappelijke gedeelte onder het plafond van het meest voordelige stelsel.

Aanmeldingsvereisten

Transparante regionale investeringssteun die voldoet aan de regels van de
toegelaten uitgaven en aan de maximale steunintensiteit, zoals aangeduid
op de kaart voor regionale steun van de betrokken lidstaat, moet niet wor-
den aangemeld. 

Transparante ad hoc-steun toegekend aan een bedrijf  valt ook niet onder
de aanmeldingsplicht op voorwaarde dat die steun gebruikt wordt als aan-
vulling bij steun die werd toegekend in het kader van de steunstelsels en
dat het ad hoc-element niet hoger ligt van 50 % van de totale steun.

Grote investeringsprojecten moeten worden aangemeld als de steun hoger
ligt dan het maximale bedrag dat een investering, met  100 miljoen € toe-
gelaten uitgaven, mag ontvangen in de betrokken regio.

2. EXPLOITATIESTEUN

Algemene bepalingen

Exploitatiesteun kan worden toegekend in gebieden die vallen onder artikel
87 § 3 punt a) voor zover ze voldoen aan alle volgende voorwaarden:

• de steun is gerechtvaardigd vanwege zijn bijdrage aan de regionale ont-
wikkeling;

• het niveau ervan is in verhouding tot de handicaps die hij wil verhelpen;

• de steun is beperkt in de tijd en degressief.

De lidstaten moeten aantonen dat deze handicaps bestaan en een probleem
vormen.  

De steun moet altijd worden aangemeld, met uitzondering van de steun aan



kleine net opgerichte ondernemingen die opgenomen zijn in de verordening
betreffende groepsvrijstellingen.

Specifieke bepalingen

Transportsteun: steun die bedoeld is om de meerkosten van transport ge-
deeltelijk te compenseren, kan enkel worden toegestaan in ultraperifere ge-
bieden en in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid die in aanmerking
komen voor regionale steun.

Steun om het fenomeen van de ontvolking te compenseren: steun die de ont-
volking wil compenseren kan permanent worden toegekend aan de minst
bevolkte gebieden waar de bevolkingsdichtheid lager ligt dan 8 inwo-
ners/km².

Steun om de handicaps ultraperifere gebieden te compenseren: er kan perma-
nente steun worden toegekend om de handicaps van ultraperifere gebieden
te compenseren (afstand, insulaire positie, geringe oppervlakte, moeilijk re-
liëf en klimaat, economische afhankelijkheid van een klein aantal produc-
ten).

Steun aan nieuwe kleine ondernemingen:

Deze steun is eveneens opgenomen op de nationale kaart voor regionale
staatssteun.

Enkel kleine bedrijven Aanmeldingsdrempels

jaren 1-3 jaren 4-5 plafonds

Gebieden die vallen onder ar-
tikel 87 § 3, punt a)

35 % 25 % 2 M€

als het bbp/inwon. < 60% van
het gemiddelde van de EU-25

40 % 30 %

Gebieden die vallen onder ar-
tikel 87 § 3, punt c)

25 % 15 % 1 M€
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FICHE 3 : STEUN VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Referentie

Deze fiche geeft een samenvatting van de maatregelen van de Verordening
betreffende Groepsvrijstellingen (EG 2800/2008) voorbehouden aan kmo's.

Ze hebben ook toegang tot andere steunmaatregelen; deze zijn opgenomen
in de verschillende fiches over horizontale steun.

Zie:

Verordening – Bijlage 1 : 

> http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:00
47:NL:PDF

Toepassingsgebied

De verordening wil de ontwikkeling van economische activiteiten van kmo's
bevorderen, door hen vrij te stellen van de verplichting om staatssteun aan
kmo's die in overeenstemming is met de concurrentieregels, vooraf  aan te
melden.

De verordening is van toepassing op staatssteun die aan een kmo wordt toe-
gekend door een lidstaat, zonder afbreuk te doen aan de specifieke regels
die opgenomen zijn in bepaalde verordeningen en richtsnoeren betreffende
staatssteun in verscheidene sectoren zoals de scheepsbouw.

KMO's die actief  zijn in de primaire landbouwproductie zijn op hun beurt ge-
dekt door verordening (EG) nr. 1857/2006

Visserij, aquacultuur en de steenkoolindustrie zijn uitgesloten. 

Definities

Definitie van kmo's:

• Een «middelgrote onderneming» is een onderneming die beantwoordt aan
alle volgende criteria:

– ze stelt minstens 250 personen te werk en

– haar jaarlijkse omzet is niet hoger dan 50 miljoen € of  haar totale ba-
lans is niet hoger dan 43 miljoen €.
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• Een «kleine onderneming» is een onderneming die beantwoordt aan alle
volgende criteria:

– ze stelt minder dan 50 personen te werk en

– haar jaarlijkse omzet of  haar totale balans zijn niet hoger dan 10 mil-
joen €.

De criteria moeten worden toegepast op het bedrijf  als geheel (met inbegrip
van filialen die gevestigd zijn in andere lidstaten en buiten de Europese
Unie). De verordening definieert wat moet worden verstaan onder «zelf-
standige onderneming», «partneronderneming» en «gerelateerde onderne-
ming», om de echte economische situatie van de betrokken kmo te
evalueren.

Toegelaten kosten

Er kan steun worden verkregen voor de volgende groepsuitgaven:

– Investerings- en werkgelegenheidssteun: investeringen in materiële activa
(terreinen, gebouwen, installaties/machines), immateriële activa (kosten
technologieoverdracht) en loonkosten voor banen die rechtstreeks door
de investering werden gecreëerd.

– Een nieuwe kleine onderneming die werd opgericht door vrouwelijke on-
dernemers: juridische kosten, begeleidings- en advieskosten en admini-
stratieve kosten, die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de oprichting van de
kleine onderneming, evenals bepaalde exploitatiekosten die tijdens de eer-
ste vijf  jaar werden gedaan.

– Aanpassingssteun die anticipeert op toekomstige Europese normen: bij-
komende investeringskosten die nodig zijn om het milieubeschermings-
niveau te halen dat vereist is door de communautaire normen.

– Adviessteun: de kosten van diensten die werden verleend door externe con-
sultants.

– Kosten voor een eerste participatie van een bedrijf  aan een bepaalde han-
delsbeurs of  tentoonstelling.

– Steun voor het dekken van de kosten inzake industriële eigendomsrechten:
alle kosten die gedaan zijn inzake de toekenning van rechten in het eerste
rechtsgebied, kosten voor vertalingen en andere zaken die gekoppeld zijn
aan het verkrijgen of  bekrachtigen van rechten in andere rechtsgebieden,
kosten voor de verdediging van rechten in het kader van de officiële op-
volging van de aanvraag en de eventuele beroepsprocedures.

– Steun voor adviesverlening en innovatieondersteuning: kosten inzake be-
heersadvies, technologieoverdrachten, databanken, marktstudies enz.

– Steun voor de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel: per-
soneelskosten.



Maximale steunintensiteit

Aanmeldingsdrempels

Aanmelding is verplicht indien:
– het gaat om toegelaten kosten >of  = 25 mio € en steunintensiteit > of  = 50%
– het gaat om een bruto steunbedrag > of  = 15  mio €

Mi. ond. Kl. ond. Plafond

Investerings- en werkgelegenheidssteun
Als de investeringen betrekking hebben op
de verwerking en commercialisering van
landbouwproducten:

Gebieden gedekt door art. 87, paragraaf  3, punt a)
Andere gebieden

10%
50%

40%

20%
50%

40%

7,5 mio €
/ond./proje

ct

Steun voor nieuwe ondernemingen die
opgericht zijn door vrouwen

15% peri-
ode 5 jaar

1 mio €

Steun voor vervroegde aanpassing aan
nieuwe communautaire normen
– meer dan 3 jaar voor de verplichte transpositie-

datum
– tussen 1 en 3 jaar voor deze datum

10 % 15%

10%

Adviessteun 50% 50% 2 mio €
/ond./proj.

Steun voor de participatie aan
handelsbeurzen

50% 50% 2 mio €
/ond./proj.

Steun voor het dekken van de kosten van
industriële eigendomsrechten

Fundamenteel onderzoek
Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

100%
50%
25%

100%
50%
25%

Steun voor de tijdelijke aanwerving van
hooggekwalificeerd personeel

50% 50%

Steun voor jonge innoverende ondernemin-
gen – enkel kleine ondernemingen

gebieden die vallen onder art. 87, paragraaf  3, punt a)
gebieden die vallen onder art. 87, paragraaf  3, punt c)

andere gebieden

1.5 mio €
1,25 mio €
1 mio €

Steun aan adviesverlening en
innovatieondersteuning 

100%
75% indien niet-erkende

dienstverlener

200.000€
op 3 jaar
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FICHE 4: STEUN AAN ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Referentie

De fiche geeft een samenvatting van:

– De communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ont-
wikkeling en innovatie (Publicatieblad C 323/1 van 30.12.2006)

– De verordening (EG) 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008
of  de algemene verordening voor groepsvrijstellingen 

Zie:   

Synthese: 
> http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l26078.htm

Kaderregeling:
> http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:32

3:0001:0026:NL:PDF         

Verordening: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0
047:NL:PDF

Toepassingsgebied

De kaderregeling dekt alle maatregelen waarbij staatssteun wordt toege-
kend voor de ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-
activiteiten van ondernemingen. 

Steun aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie wordt in de volgende ge-
vallen niet beschouwd als staatssteun:

– overheidsfinanciering van niet-economische activiteiten inzake onderzoek,
ontwikkeling en innovatie, die worden uitgevoerd door onderzoeksorgani-
saties;

– R&D-werkzaamheden die door overheden tegen marktvoorwaarden (open
aanbestedingsprocedures) worden besteld bij bedrijven.

Sectoren waarop specifieke regels van toepassing zijn:

– Transport via spoorwegen, autowegen en waterwegen;
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– Aquacultuur en visserij: maximale steunintensiteit van 100 % in alle ge-
vallen gebonden aan bepaalde voorwaarden).

Definities

Fundamenteel onderzoek: experimentele of  theoretische activiteiten die
hoofdzakelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over funda-
mentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat
hiermee een rechtstreekse toepassing of  gebruik 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 en diensten, of  om bestaande producten,
procedés en diensten aanmerkelijk te verbeteren;

Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en ge-
bruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere
relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of  ontwerpen van
nieuwe, gewijzigde of  verbeterde producten, procedés of  diensten (in be-
paalde gevallen valt ook het ontwikkelen van commercieel bruikbare proto-
types en proefprojecten hieronder).

Steunmaatregelen

De kaderregeling erkent dat de volgende steunmaatregelen in overeen-
stemming zijn met artikel 87 § 3, punt c) van het EG-Verdrag:

• steun voor R&D-projecten;

• steun voor technische haalbaarheidsstudies;

• steun voor het dekken van de kosten van de industriële eigendomsrechten
van kmo's;

• steun voor jonge innoverende bedrijven;

• steun voor proces- en organisatie-innovatie op het gebied van diensten;

• steun voor innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuning;

• steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel; en

• steun aan innovatieclusters.

Toegelaten kosten

De toegelaten kosten hangen af  van het type voorgestelde maatregel en wor-
den opgesomd in de overeenkomstige rubrieken van de kaderregeling. De
volgende kostencategorieën bijvoorbeeld kunnen worden beschouwd als toe-
gelaten kosten voor steun aan R&D-projecten (dus de eerste categorie van



de vermelde steunmaatregelen):

– personeelsuitgaven (voor zover ze worden ingezet voor het onderzoeks-
project);

– kosten van instrumenten en van materieel, terreinen en gebouwen, voor
zover en voor zolang ze worden gebruikt voor het onderzoeksproject (des-
gevallend onder voorbehoud van afschrijving);

– kosten van contractonderzoek, technische kennis en patenten die worden
aangekocht of  waarvoor licenties worden betaald aan externe bronnen
tegen de marktprijs;

– kosten voor diensten van consultants en gelijkaardige diensten die uit-
sluitend worden gebruikt voor het onderzoek;

– bijkomende algemene uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit het on-
derzoeksproject;

– andere exploitatie-uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit het onder-
zoek.

Steunintensiteit

Net als bij de toegelaten kosten hangt de steunintensiteit af  van het in aan-
merking genomen aandeel. 
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Aanmeldingsdrempels –
Verordening
groepsvrijstelling

Plafonds

G. Ond. M. Ond. K. Ond. Plafond

Steun aan onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten
Fundamenteel onderzoek

Industrieel onderzoek
Experimentele ontwikkeling

+ Premie voor samenwerking met be-
drijf of  onderzoekscentrum 

Industrieel onderzoek
Experimentele ontwikkeling

Project Eureka

100%
50%
25%

+ 15%
+ 15%

100%
60%
35%

+ 15%
+ 15%

100%
70%
45%

+ 15%
+ 15%

20mio€/ond/prj
10mio€/ond/prj
7,5mio€/ond/prj

80%
80%
x2

Steun voor technische
haalbaarheidsstudies

Industrieel onderzoek
Experimentele ontwikkeling

Project Eureka

60%
40%

75%
50%

75%
50%

10mio€/ond/prj

7,5mio€/ond/prj
x2



Aanmeldingsdrempels –
Verordening
groepsvrijstelling

Plafonds

G. Ond. M. Ond. K. Ond. Plafond

Steun voor het dekken van de
kosten van industriële eigen-
domsrechten

Fundamenteel onderzoek
Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

100%
50%
25%

100%
50%
25%

5mio€/ond/prj
5mio€/ond/prj
5mio€/ond/prj

Steun aan jonge innoverende on-
dernemingen
gebieden die vallen onder artikel 87, §

3, punt a)
gebieden die vallen onder artikel 87, §

3, punt c)
Andere

1,5 
mio €
1,25
mio €
1mio €

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

Gr.Ond.: 15%
Mi. Ond.: 25%
Kl.Ond.: 35%

Steun voor innovatieadviesdien-
sten en innovatieondersteuning

Erkend dienstverlener
Niet-erkend dienstverlener

100%
75%

100%
75%

100%
75%

200.000€ op 3 jaar

Steun voor het uitlenen van
hooggekwalificeerd personeel

50% 50%

Steun voor innovatieclusters
gebieden die vallen onder artikel 87, § 3,
punt a)

bbp < 75% EU-25
bbp < 60% EU-25
PIB < 45% UE-25

Gebieden met statistisch effect (op
1.01.2011)
Andere 
Vermeerdering middelgrote onderneming 

Vermeerdering kleine onderneming

30%
40%
50%
20%

15%
+ 10%

+ 20%
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Specifieke voorwaarden

De kaderregeling omschrijft drie soorten onderzoeken waarbij de positieve
en de negatieve effecten van steun tegenover elkaar worden afgewogen:

(a) worden geacht in overeenstemming te zijn met het EG-Verdrag

• projectsteun en haalbaarheidsstudies als de begunstigde van de steun
een kmo is en als het steunbedrag lager ligt dan 7,5 miljoen euro per
project en per kmo

• steun voor het dekken van de kosten van industriële eigendomsrechten
van kmo's

• steun voor jonge innoverende ondernemingen

• steun voor het inschakelen van diensten voor innovatieadvies

• steun voor het inschakelen van diensten voor innovatieondersteuning

• steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel.

(b) de lidstaat verbindt er zich toe om het aansporend effect van steunmaatre-
gelen te evalueren op basis van precieze criteria (uitbreiding van de
schaal, de draagwijdte, het ritme of  het totale bedrag van het project
dat naar O&O&I gaat) voor die steunmaatregelen: 

• steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en technische haal-
baarheidsstudies als de begunstigde

– een grote onderneming is

– een kmo is, indien het steunbedrag hoger is dan 7,5 mio €

• steun voor proces- en organisatie-innovatie op het gebied van diensten

(c) een diepgaand onderzoek 

wegens een hoger risico op concurrentievervalsing die voortvloeien uit
bepaalde maatregelen, zal de Commissie een meer diepgaand onder-
zoek doen als het steunbedrag hoger is dan:

• voor projectsteun en haalbaarheidsstudies:

– als het project hoofdzakelijk slaat op fundamenteel onderzoek: 20
mio €

– als het project hoofdzakelijk slaat op industrieel onderzoek: 10 mio €

– voor alle andere projecten: 7,5 mio €

• voor steun aan proces- en organisatie-innovatie op het gebieden van
dienstverlening: 5 miljoen euro.

• voor steun aan innovatieclusters: 5 miljoen euro.



FICHE 5 : STEUN VOOR MILIEUBESCHERMING

(steun inzake de bestrijding van de klimaatverandering en andere vormen
van milieubescherming)

Referentie

Deze fiche geeft een samenvatting van de communautaire kaderregeling in-
zake staatssteun voor milieubescherming die dateert van 23.1.2008 (niet
gepubliceerd in het Publicatieblad) 

Zie:   

Richtlijnen: 
> http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/environ-

mental_guidelines_en.pdf

Verordening Groepsvrijstelling:  
> http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:21

4:0003:0047:NL:PDF

Toepassingsgebied

De kaderregeling gaat over steun ten behoeve van de milieubescherming
(d.w.z. elke actie die gericht is op het herstellen of  voorkomen van een aan-
tasting van de natuurlijke omgeving of  van natuurlijke hulpbronnen, of  aan-
moedigen van een rationeel gebruik van deze hulpbronnen) in alle sectoren
die ressorteren onder het EG-Verdrag.

De regeling is niet van toepassing: 

• op de financiering van milieubeschermingsmaatregelen betreffende de in-
frastructuur van het verkeer via de lucht, de weg, de spoorweg, de zee en
de binnenvaart,

• op het ontwerpen en vervaardigen van meer milieuvriendelijke producten,
van machines of  transportmiddelen die minder natuurlijke hulpbronnen
zouden verbruiken en op maatregelen die binnen fabrieken of  andere pro-
ductieorganisaties worden genomen om de veiligheid en hygiëne te ver-
hogen.

De R&D- en innovatiesteun in de milieusector is onderworpen aan de bepa-
lingen van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onder-
zoek, ontwikkeling en innovatie.  
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Opleidingssteun in de milieusector is onderworpen aan de toepassing van
de verordening groepsvrijstellingen.

Toegelaten kosten en steunintensiteit

1) Bedrijfssteun en steun voor de aankoop van nieuwe transportvoertuigen
die verder gaan dan de communautaire normen of die het niveau van de
milieubescherming verhogen bij afwezigheid van communautaire nor-
men

Investeringssteun moet de begunstigde in staat stellen om het bescher-
mingsniveau van het milieu te verhogen door zijn activiteiten: 

– door verder te gaan dan de toepasselijke communautaire normen of,

– bij ontstentenis van communautaire normen.

Steunintensiteit: zie samenvattende tabel op het einde van de fiche 

De toegelaten kosten moeten beperkt zijn tot de bijkomende investe-
ringskosten die nodig zijn om een milieubeschermingsniveau te halen dat
hoger ligt dan het niveau dat vereist is door de communautaire normen.

2) Steun voor de vervroegde aanpassing aan toekomstige communautaire
normen

De steunmaatregelen zijn verenigbaar voor zover de communautaire nor-
men goedgekeurd zijn, dat de investering gerealiseerd is en minstens een
jaar voor het van kracht worden van deze normen, voltooid is.

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

De toegelaten kosten moeten strikt beperkt zijn tot de bijkomende in-
vesteringskosten om het milieubeschermingsniveau te halen dat vereist
is door de nieuwe communautaire norm, en hoger is dan de bescher-
mingsnorm die vereist was voor deze norm van kracht werd. Het gaat om
de netto berekening van alle winsten en exploitatiekosten die gekoppeld
zijn aan de bijkomende investeringen gedurende de eerste 5 levensjaren
van de investering.

3) Steun voor milieustudies

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

4) Steun inzake energiebesparing

Investeringssteun

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 
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De toegelaten kosten moeten beperkt zijn tot de bijkomende investe-
ringskosten die nodig zijn om een energiebesparingsniveau te halen dat
hoger ligt dan datgene dat vereist is door de communautaire normen. 

Exploitatiesteun

Deze steun kan enkel worden toegekend als ze beperkt is tot de com-
pensatie van de netto meerkosten van de productie die voortvloeien uit
de investering, rekening houdend met de voordelen die gehaald worden
uit de energiebesparing en voor zover de duur van de steun beperkt is tot
vijf  jaar.

5) Steun ten gunste van hernieuwbare energiebronnen

Deze vorm van staatssteun is gerechtvaardigd als er aan bedrijven geen
enkele communautaire norm is opgelegd over het aandeel energie uit her-
nieuwbare energiebronnen. De steun is niet bedoeld voor biobrandstoffen
tenzij het gaat om duurzame biobrandstoffen.

Investeringssteun

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

Toegelaten investeringskosten moeten beperkt zijn tot door de begun-
stigde betaalde meerkosten van deze investering in vergelijking met een
installatie voor klassieke energieproductie of  een conventioneel verwar-
mingsysteem met dezelfde capaciteit qua effectieve energieproductie.

Exploitatiesteun

Exploitatiesteun voor hernieuwbare energieproductie kan gerechtvaardigd
zijn voor het compenseren van het verschil tussen de kosten voor de ener-
gieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen en de marktprijs
voor de betreffende energiebron. Dit criterium is van toepassing op de
productie van hernieuwbare energie die later zal worden verkocht op de
markt, maar ook wordt gebruikt door de onderneming zelf.

6) Steun voor warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling bestaat uit een simultane productie, via een-
zelfde proces, van thermische en elektrische en/of  mechanische ener-
gie.  

Investeringssteun

Steunintensiteit : zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 



De toegelaten kosten moeten beperkt zijn tot de bijkomende investe-
ringskosten die nodig zijn voor het plaatsen van een warmtekrachtkop-
pelingsinstallatie met hoog rendement in vergelijking met een
gelijkaardige installatie.

Exploitatiesteun

Exploitatiesteun ter bevordering van warmtekrachtkoppeling met hoog
rendement kan worden toegekend conform aan de regels die van toe-
passing zijn op exploitatiesteun ten gunste van hernieuwbare energie-
bronnen (zie punt 5):

• aan ondernemingen die instaan voor de openbare distributie van
warmte en elektriciteit, als de productiekosten van deze warmte en elek-
triciteit hoger liggen dan de marktprijs. Om te zien of  de steun nood-
zakelijk is, zal rekening worden gehouden met de kosten en ontvangsten
die voortvloeien uit de productie en de verkoop van warmte en elektri-
citeit.

• met het oog op het industriële gebruik van de gecombineerde produc-
tie van warmte en elektriciteit, als kan worden aangetoond dat de pro-
ductiekosten van een energiecentrale volgens deze techniek hoger liggen
dan de marktprijs van een klassieke energiecentrale. Bij de productie-
kosten kan de normale rentabiliteit van de installatie inbegrepen zijn,
maar eventuele winsten die de onderneming heeft verkregen door de
productie van warmte moeten worden afgetrokken van de productie-
kosten.

7) Steun ten gunste van stadsverwarming

Bij stadsverwarming gaat het om het leveren van warmte, in de vorm van
stoom of  van warm water, vanuit een centrale productiebron via een
transport- en distributienet naar verscheidene gebouwen die op die ma-
nier worden verwarmd.

Steunmaatregelen zijn toegelaten voor zover ze leiden tot een besparing
van primaire energie en dat de betrokken installatie voldoet aan de defi-
nitie van energiezuinige stadsverwarming  zoals omschreven in punt
2.2(13) van de kaderregeling, en dat:

• de gecombineerde productie van warmte (en elektriciteit in het geval
van warmtekrachtkoppeling) en de distributie van deze warmte zorgt
voor een besparing van primaire energie, of  dat

• de investering dient voor het gebruiken en verdelen van verloren warmte
voor stadsverwarming.
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Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

De toegelaten kosten moeten beperkt zijn tot de bijkomende investe-
ringskosten die nodig zijn voor het verwezenlijken van een investering die
moet zorgen voor een stadsverwarming die energiezuiniger is dan een
vergelijkbare investering.

8) Steun inzake afvalbeheer

De steun is toegelaten voor zover het beheer conform is aan de hiërar-
chische rangschikking van de afvalbeheerprincipes en dat: 

• de investeringen gericht zijn op het verminderen van de vervuiling die
wordt veroorzaakt door andere ondernemingen («vervuilers») en niet
gaan over de vervuiling die wordt veroorzaakt door de begunstigde van
de steun;

• de steun de vervuilers niet onrechtstreeks ontslaat van de lasten die ze
zouden moeten dragen in overeenstemming met het communautaire
recht, of  de lasten die moeten worden beschouwd als normale kosten
voor deze vervuilers;

• de investering verder gaat dan «de stand van de techniek» of  de klas-
sieke technologieën op een innoverende manier gebruikt; 

• de verwerkte materialen, bij ontstentenis van die steun, zouden moeten
worden geëlimineerd of  verwerkt volgens minder ecologische proces-
sen; 

• de investeringen niet uitsluitend tot doel hebben om de vraag naar re-
cycleerbare materialen te verhogen zonder te leiden naar een intensie-
vere inzameling van die materialen.

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

De toegelaten kosten moeten beperkt zijn tot de bijkomende investe-
ringskosten die nodig zijn voor de verwezenlijking van de door de begun-
stigde gedragen investering ten behoeve van afvalbeheer in vergelijking
met een gelijkaardige investering, dit wil zeggen een klassieke produc-
tiewijze die niet dezelfde afvalbeheerscapaciteit heeft.

9) Steun ten gunste van het saneren van vervuilde sites

Als de vervuiler duidelijk geïdentificeerd is, moet hij de sanering finan-
cieren overeenkomstig het principe "de vervuiler betaalt", en kan er geen
enkele vorm van staatssteun worden toegekend.
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Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

Saneringssteun voor vervuilde terreinen kan oplopen tot 100 % van de
toegelaten kosten maar mag nooit hoger zijn dan de reële uitgaven die
het bedrijf  gedaan heeft.

De toegelaten kosten zijn gelijk aan de kosten van de saneringswerk-
zaamheden, met aftrek van de waardevermeerdering van het terrein.

10) Steun voor de verhuizing van bedrijven omwille van de milieube-
scherming

De steun is verenigbaar voor zover:

• de verhuizing ingegeven is door milieubescherming of  -preventie en
aansluit bij een administratieve of  gerechtelijke beslissing van een be-
voegde overheid die de verhuizing beveelt, of  van een akkoord tussen
de onderneming en de bevoegde overheid.

• de onderneming in haar nieuw vestigingsgebied de strengste milieu-
normen naleeft. 

Deze steun is bedoeld voor ondernemingen die ressorteren onder de
SEVESO II-richtlijn  en ondernemingen in een stadsomgeving of  een Na-
tura 2000-gebied.

Steunintensiteit: zie samenvattingstabel op het einde van de fiche 

11) Afgesproken steun in het kader van verhandelbare vergunningsstel-
sels

Deze steun is verenigbaar voor zover: 

• de maatregelen gericht zijn op het halen van milieudoelstellingen die
verdergaan dan de doelstellingen die conform aan de communautaire
normen verplicht moeten worden gerealiseerd door de betrokken on-
dernemingen;

• de toekenning moet transparant verlopen, op basis van objectieve cri-
teria en gegevensbronnen van de hoogst mogelijke kwaliteit, en het to-
tale aantal verhandelbare rechten of  quota die toegekend zijn aan elke
onderneming aan een prijs die lager ligt dan de marktprijs mag niet
hoger liggen dan de verwachte noden van de belanghebbende;

• de gunningsmethode mag bepaalde ondernemingen of  sectoren niet
bevoordelen, tenzij de milieulogica van het systeem zelf  dat recht-
vaardigt of  dat dergelijke regels nodig zijn om te zorgen voor de sa-
menhang met andere milieumaatregelen;



• vooral nieuwkomers ontvangen in principe geen vergunningen of  quo-
ta's aan betere voorwaarden dan deze die werden toegekend aan on-
dernemingen die al actief  zijn op deze markten. De toekenning van
grotere vergunningen of  quota's aan bestaande installaties mag de
toegang tot dit stelsel voor nieuwkomers niet ongerechtvaardigd be-
lemmeren.

12) Steun in de vorm van een vermindering of vrijstelling van milieutak-
sen is mogelijk (zie modaliteiten bij richtsnoeren)

Plafond Aanmeldingsdrempel
Verordening
Groepsvrijstellingen

Gr On Mi O Kl O Gr On Mi O Kl O

Bedrijfssteun die verder gaat dan de
communautaire normen of  die het
milieubeschermingsniveau verbetert,
bij ontstentenis van communautaire
normen (investering)

50% 60% 70% 35%
of

7,5
mio

45%
of

7,5
mio

55%
of

7,5
mio

Steun voor de vervroegde
aanpassing aan toekomstige
communautaire normen
– meer dan 3 jaar voor de verplichte

transpositiedatum
– tussen 1 en 3 jaar voor deze datum

15%

10%

20%

15%

25%

20%

10% 15%

10%

Steun voor milieustudies 50% 60% 70%

Steun voor energiebesparing 60% 70% 80% 60%
of

5mio€
voor 5
jaar

70%
of

5mio€
voor 5
jaar

80%
of

5mio€
voor 5
jaar

Steun voor hernieuwbare energie-
bronnen

Indien aanbesteding
– Site of  productiecapaciteit 

van elektriciteit is > 125 MW (exploita-
tiesteun)

– Productie-installatie voor
biobrandstoffen > 150.000t/jaar

(exploitatiesteun)

60%

100%

70%

100%

80%

100%

45%

altijd

altijd

55%

altijd

altijd

65%

altijd

altijd
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Cumulering

De intensiteitsplafonds van de steunmaatregelen die vermeld zijn in de tabel
hierboven hebben betrekking op de totale steun:

• als die wordt toegekend in het kader van verscheidene stelsels voor re-
gionale steun of  in combinatie met een ad hoc-steun of  de-minimissteun;

• als de steun afkomstig is van lokale, regionale, nationale of  communau-
taire bronnen.

Als de uitgaven die in aanmerking komen voor milieubeschermingssteun
geheel of  gedeeltelijk toegestaan zijn ten bate van steunmaatregelen die
andere doelstellingen nastreven, en het gemeenschappelijk gedeelte on-
derworpen is aan het meest gunstige plafond volgens de vigerende rege.

Steun warmtekrachtkoppelingsinstalla-
ties

Indien aanbesteding
– Installatie met een productiecapaciteit 

van elektriciteit > 200 MW 

60%

100%

70%

100%

80%

100%

45%

Tjs

55%

Tjs

65%

Tjs

Steun voor stadsverwarming
Indien aanbesteding

50%
100%

60%
100%

70%
100%

Steun voor afvalbeheer 50% 60% 70%

Steun voor vervuilde
industrieterreinen

100% 100% 100%

Steun voor bedrijfsverhuizingen 50% 60% 70%
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FICHE 6 : WERKGELEGENHEIDSSTEUN

Referentie

Deze fiche geeft een samenvatting van de maatregelen rond werkgelegen-
heidssteun van de Groepsvrijstellingsverordening (CE 2800/2008).

De specifieke regels betreffende de investeringssteun en de werkgelegen-
heidssteun zijn opgenomen in fiche 2 « Regionale staatssteun» en fiche 3
«Staatssteun voor kmo's».

Zie:  

Verordening: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:00
47:NL:PDF

Toepassingsgebied

De verordening heeft betrekking op twee categorieën van werkgelegen-
heidssteun: 

• steun voor het scheppen van werkgelegenheid, gekoppeld aan een inves-
tering

• steun ten bate van de aanwerving van achtergestelde en gehandicapte per-
sonen, die wordt besproken in deze fiche

Andere maatregelen voor werkgelegenheidssteun zijn daarom niet verbo-
den, maar ze moeten wel vooraf  worden aangemeld bij de Commissie. 

Maatregelen die vrijgesteld zijn van de verordening moeten gericht zijn en
een effect hebben op de bevordering van de werkgelegenheid, zonder het vrij
verkeer te beïnvloeden.

Exportsteun wordt niet gedekt door de verordening.

Steunvormen die worden toegekend aan een individuele onderneming even-
als steunvormen die niet leiden tot een effectieve toename van het aantal
werknemers (zoals steun voor de omzetting van tijdelijke arbeidscontrac-
ten in contracten van onbepaalde duur), blijven onderworpen aan de ver-
plichting tot voorafgaande aanmelding. Ondernemingen die
herstructurerings- en reddingssteun genieten blijven onderworpen aan de
communautaire referentie-richtsnoeren.



Dit gedeelte van de verordening is van toepassing op alle sectoren, met in-
begrip van de visserij, de aquacultuur en de primaire productie van land-
bouwproducten, met uitzondering van de steenkolenindustrie (verordening
1407/2002 van de Raad), van de scheepsbouw (verordening 1540/98 van
de Raad) en van het transport.

Definities

Gehandicapte werknemer: ieder persoon die als dusdanig is erkend op basis
van de wetgeving of  die een erkend gebrek heeft dat het gevolg is van een
fysieke, mentale of  psychische handicap.

Kansarme werknemer: ieder persoon die geen betaalde regelmatige activi-
teit heeft uitgeoefend tijdens de laatste zes maanden; of  die het niveau van
de hogere cyclus van het secundair onderwijs niet gehaald heeft of  geen be-
roepskwalificaties heeft verworven; of  ouder is dan 50 jaar; of  als alleen-
staande een of  meer personen ten laste heeft; of  werkt in een sector of  in
een beroep in een lidstaat waar het onevenwicht tussen de seksen minstens
25 % hoger is dan het gemiddelde onevenwicht in alle economische secto-
ren van die lidstaat, en deel uitmaakt van de ondervertegenwoordigde sekse;
of  lid is van een etnische minderheid van een lidstaat, die sterker moet wor-
den via een taalopleiding, een beroepsopleiding of  een beroepservaring om
zijn kansen op een stabiele baan te verhogen.

Bijzonder kansarme werknemer: ieder persoon die 24 maanden of  meer
zonder werk zit.

Lidstaten kunnen aan ondernemingen een steun toekennen die kan oplo-
pen tot 50 % (voor kansarme personen) en 75 % (voor gehandicapte per-
sonen) van de loonkosten en de verplichte sociale bijdragen.

Een steun van 100% van de toegelaten kosten kan, daarnaast, worden toe-
gekend voor de aanpassing van de lokalen, de uitrusting en speciale bege-
leiding.

Voorwaarden:

• De gecreëerde banen moeten een netto verhoging betekenen van het aan-
tal werkposten, of  inspelen op een vrijwillig vertrek of  een arbeidsonge-
schiktheid 

• De gecreëerde banen moeten gedurende een minimale periode behouden
blijven, conform de nationale wetgeving.
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Toegelaten kosten:

• Loonkosten 

– gedurende een maximale periode van 12 maanden te tellen vanaf  de
aanwerving van een kansarme werknemer, of  

– gedurende een maximale periode van 24 maanden te tellen vanaf  de
aanwerving van een bijzonder kansarme werknemer, of

– in de loop van de hele periode waarin de gehandicapte werknemer te-
werkgesteld is.

• De meerkosten die, los van de loonkosten, voortvloeien uit de tewerk-
stelling van gehandicapte werknemers, en die bovenop de kosten komen
die een onderneming moet dragen voor werknemers die geen handicap
hebben.

Aanmeldingsdrempels
Verordening groepsvrijstelling

CLoonkosten 
van de kansarme werknemer, 1

jaar
van de erg kansarme werknemer,

2 jaar

50%
50%

5 mio€/ond/jaar

Loonkosten van de gehandicapte
werknemer

75% 10 mio€/ond/jaar

Meerkosten wegens de
tewerkstelling van de
gehandicapte werknemer

10 mio€/ond/jaar

Investeringssteun en
werkgelegenheidssteun voor
kmo's

7,5 mio€/ond/project
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FICHE 7 : OPLEIDINGSSTEUN

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de maatregelen inzake opleidings-
steun van de Verordening Groepsvrijstelling (EG 2800/2008).

Zie:   

Verordening: 

> http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:00
47:NL:PDF

Toepassingsgebied

De verordening dekt alle vormen van overheidssteun voor opleidingen, met
inbegrip van de steenkolensector, de visserij en de aquacultuur evenals de
primaire productie van landbouwproducten, die een of  meer ondernemin-
gen bevoordelen door het verminderen van de kosten die ze normaal zouden
moeten dragen, als ze de werknemers die ze tewerkstellen nieuwe compe-
tenties zouden willen bijbrengen.

De verordening is van toepassing op alle vormen van opleidingssteun, on-
geacht of  de kosten worden gedragen door de ondernemingen zelf  of  door
openbare of  private opleidingscentra.

Worden niet beschouwd als staatssteun:

• Initiërende onderwijs- en opleidingssystemen (bijvoorbeeld leercontrac-
ten en systemen voor alternerend leren);

• opleidingssystemen voor werklozen, met inbegrip van bedrijfsstages. 

Definities

Specifieke opleiding: een opleiding inzake vaardigheden die rechtstreeks en
hoofdzakelijk toepasselijk zijn op de huidige of  toekomstige arbeidsplaats
van de loontrekker van de begunstigde onderneming en die kwalificaties op-
levert die niet, of  slechts in beperkte mate, kunnen worden overgedragen
naar andere ondernemingen of  andere werkdomeinen.

Algemene vorming: een opleiding inzake vaardigheden die niet uitsluitend
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of  hoofdzakelijk toepasselijk zijn op de huidige of  toekomstige arbeidsplaats
van de loontrekker van de begunstigde onderneming, maar die kwalificaties
oplevert die grotendeels overdraagbaar zijn naar andere ondernemingen of
andere werkdomeinen en die bijgevolg de kans dat een werknemer wordt
aangeworven aanzienlijk verhogen. 

Een opleiding is «algemeen» als ze bijvoorbeeld georganiseerd is samen met
verschillende zelfstandige ondernemingen of  openstaat voor werknemers
van verschillende ondernemingen.

Een opleiding is eveneens «algemeen» als ze erkend, gecertificeerd of  be-
krachtigd is door openbare autoriteiten of  organismen, of  door instellingen
waaraan de lidstaat of  de EU deze bevoegdheid hebben overgedragen.

Toegelaten kosten

• betaling docenten; 

• verplaatsingskosten docenten; 

• kosten van de deelnemers aan de opleiding; 

• uitgaven voor benodigdheden en materialen; 

• afschrijving van instrumenten en uitrusting; 

• kosten van adviesdiensten; 

• betaling van deelnemers aan opleidingsproject

Aanmeldingsdrempels
Verordening groepsvrijstelling

Gr
Ond

Gr
Ond

Gr
Ond

Plafonds

Algemene vorming 60% 70% 80% 80% en/of
2 mio €
/opleidingsproject

Specifieke opleiding 25% 35% 45%

Indien de opleiding wordt
verstrekt aan kansarme of
gehandicapte werknemers

+10% +10% +10%
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FICHE 8 : MAATREGELEN RISICOKAPITAALINVESTERING

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de richtsnoeren betreffende staats-
steun die gericht is op het bevorderen van risicokapitaalinvesteringen in
kleine en middelgrote ondernemingen (Publicatieblad C 194 van
18.8.2006, p. 2) (in de fiche aangeduid als «richtsnoeren»).

Zie:  

Richtsnoer : 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0
021:NL:PDF

Doelstelling

De richtsnoeren sommen de criteria op die de Commissie zal toepassen bij
het beoordelen van de verenigbaarheid van de maatregelen inzake risico-
kapitaalinvesteringen conform aan artikel 87 § 3 punt c) van het EG-Ver-
drag.

Toepassingsgebied

Toepassing van steunregelingen voor risicokapitaalinvestering gericht op
kmo's. De maatregelen mikken op het leveren of  bevorderen van de finan-
ciering met eigen fondsen en/of  quasi-eigen fondsen aan ondernemingen tij-
dens hun start- en uitbreidingsfase.

De maatregelen inzake risicokapitaal sluiten uit dat er steun wordt toege-
kend aan ondernemingen in moeilijkheden en aan ondernemingen uit de
scheepsbouw, de steenkolennijverheid en de staalindustrie. De richtsnoeren
zijn niet van toepassing op steun ten bate van exportactiviteiten.

De Commissie wil vooral vermijden dat de huidige richtsnoeren worden ge-
bruikt als een manier om de principes die worden opgesomd in de kader-
regeling, de richtsnoeren en de vigerende verordeningen te omzeilen.

Aanwezigheid van staatssteun

Bij de beoordeling van de maatregelen inzake risicokapitaalinvesteringen
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zal de Commissie onderzoeken of  de staatssteun al dan niet aanwezig is in
de volgende steunvormen:

• Steun aan investeerders: als een maatregel investeerders in staat stelt om
deel te nemen aan een risicokapitaalfonds tegen meer voordelige voor-
waarden dan wanneer deze investering zou gebeuren zonder die maatre-
gel, komen die investeerders in aanmerking voor staatssteun. Hetzelfde
geldt voor private investeerders die deelnemen aan een fonds tegen voor-
deliger voorwaarden die enkel voordeliger zouden zijn voor openbare in-
vesteerders.

• Steun aan een investeringsfonds, aan een investeringsvehikel en/of aan de be-
heerder ervan: volgens de algemene regel is een fonds gewoon een inter-
mediair vehikel dat dient voor de transfer van steun en niet de begunstigde
van steun. In bepaalde gevallen (fiscale of  andere maatregelen die be-
trekking hebben op directe transfers ten bate van een investeringsvehikel
of  fonds die zich voordoen als een zelfstandige onderneming) kan het ech-
ter toch om steun gaan, op voorwaarde dat de investering gebeurt aan
voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een privé-investeerder die
werkt volgens normale voorwaarden.

• Steun aan ondernemingen waarin geïnvesteerd is: ondernemingen worden
niet beschouwd als begunstigden van staatssteun als de investering ge-
beurde volgens voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een privé-
investeerder die werkt volgens de normale voorwaarden van de
markteconomie en zonder dat er een overheidsingrijpen is. Daarom on-
derzoekt de Commissie of  die investeringsbeslissingen ingegeven zijn door
een streven naar winst, gekoppeld zijn aan een redelijk ondernemingsplan
en onderworpen zijn aan een duidelijke en realistische terugtrekkings-
strategie.

Beoordelingscriteria van maatregelen inzake risicokapitaal

De Commissie beoordeelt de verenigbaarheid van de maatregelen inzake ri-
sicokapitaal door rekening te houden met het stimulerend effect, de nood-
zaak van steun, het bestaan van een marktfalen en de evenredigheid van de
steun.

De richtsnoeren sommen een reeks voorwaarden op waarbij de Commissie
ervan uitgaat dat de steun in de vorm van risicokapitaal verenigbaar is met
artikel 87 § 3 punt c) van het EG-Verdrag en de vrijstelling van aanmelding.

Het gaat om de volgende criteria:

• de risicokapitaalmaatregel krijgt de vorm van een participatie in een privé-
investeringsfonds dat gedreven wordt door een streven naar winst en wordt
beheerd vanuit een commerciële optiek.
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• een maximumniveau van investeringstranches van 1,5 miljoen € per doel-
kmo en per periode van 12 maanden;

• beperking van de financiering van oprichtings-, start- en uitbreidingsfa-
ses of  voor de startfase van middelgrote ondernemingen die buiten de be-
geleide gebieden gevestigd zijn;

• overwicht van investeringsinstrumenten in eigen fondsen of  quasi-eigen
fondsen (minstens 70 % van het budget van de maatregel);

• verplichte participatie van privé-investeerders (minstens 50 % van de fi-
nanciering of  30 % in de begeleide gebieden);

De risicokapitaalmaatregelen die niet voldoen aan alle criteria die hierboven
opgesomd zijn, worden onderworpen aan een gedetailleerde verenigbaar-
heidsbeoordeling op basis van een afwegingscriterium, om een onderzoek
te doen naar het betrokken marktfalen en de toegenomen risico's van de
potentiële afstoting van privé-investeerders en de concurrentievervalsing.

Voor de Commissie zijn de volgende kenmerken positief  bij haar evaluatie
van het afwegingscriterium:

• bestaan en bewijs van marktfalen;

• passendheid van het instrument;

• stimulerend effect en noodzaak van de steun:

– commercieel beheer;

– aanwezigheid van een investeringscomité;

– omvang van de maatregel/het fonds;

– aanwezigheid van reddende investeerders («business angels»);

• evenredigheid (aanbesteding open voor beheerders, aanbesteding of  op-
roep tot bekendmaking van belangstelling gericht aan investeerders).

De Commissie weegt deze positieve effecten af  tegen de volgende potenti-
eel negatieve effecten:

• afstoting van privé-investeringen;

• andere verstoringen van de concurrentie, want men kan niet uitsluiten dat
de risicokapitaalmaatregelen als effect hebben dat ondoeltreffende on-
dernemingen of  sectoren boven water worden gehouden of  dat hun
waarde kunstmatig wordt opgedreven en dat de risicokapitaalmarkt aldus
wordt vervalst. Specifieke sectorale steun kan ook de productie van niet-
competitieve sectoren in stand houden, terwijl steun gericht op bepaalde
gebieden ertoe kan leiden dat productiefactoren tussen regio's ondoel-
treffend worden toegewezen.
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FICHE 9 : DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de beschikking van de Commissie
van 28 november 2005 betreffende de toepassing van de bepalingen van
artikel 86 § 2 van het EG-Verdrag over staatssteun in de vorm van compen-
satie voor de openbare dienst die wordt toegekend aan bepaalde onderne-
mingen die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang (2005/842/CE) (Publicatieblad L 312 van 29.11.2005,
p. 67), de communautaire kaderregeling rond staatssteun in de vorm van
compensatie voor de openbare dienst (2005/C 297/04) (Publicatieblad C
297 van 29.11.2005, p. 4), het richtsnoer 2006/111/EG van de Commis-
sie van 16 november 2006 betreffende de transparantie van de financiële
betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en binnen bepaalde
ondernemingen (gecodificeerde versie) (Publicatieblad L 318 van
17.11.2006, p. 17) (in de fiche aangeduid als «beschikking», «kaderrege-
ling» en «richtsnoer over transparantie») 

Zie:  

Synthese: 
> http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s12002.htm

Beschikking: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:312:0067:00
73:NL:PDF

Kaderregeling: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:297:0004:0
007:NL:PDF

Richtsnoer transparantie : 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0017:00
25:NL:PDF

Doelstelling

De beschikking en de kaderregeling zijn bedoeld om de juridische zeker-
heid te versterken van de financiering van diensten van algemeen econo-
misch belang. 
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Ze volgen het arrest Altmark van het Hof  van Justitie en willen vennoot-
schappen in staat stellen om overheidsfinanciering te ontvangen voor het
dekken van alle kosten die worden veroorzaakt, met inbegrip van een rede-
lijke winst, door de uitvoering van de verplichtingen van de hen toever-
trouwde openbare diensten zoals die gedefinieerd zijn door de overheid.
Tegelijk wordt gewaarborgd dat er geen buitensporige compensatie van de
kosten van de openbare dienst is en ook geen gemengde subsidie ten bate
van commerciële activiteiten die de concurrentie kunnen vervalsen.

Toepassingsgebied

Per definitie zijn de beschikking en de kaderregeling niet van toepassing op
ondernemingen die economische activiteiten ontplooien, en dus diensten
van algemeen economisch belang (DAEB) leveren zoals postdiensten, tele-
communicatie, transport, of  ook de levering van elektriciteit en gas. 

Financiële steun die wordt toegekend aan eenheden die geen economische
activiteit hebben en die dus niet kunnen worden gekwalificeerd als onder-
nemingen in de zin van het communautaire recht, vormen geen staatssteun
en worden dus niet geregeld door deze wetteksten.

Definities

Diensten van algemeen economisch belang gaan over economische activi-
teiten die volgens de overheden bijzonder belangrijk zijn voor de burgers en
niet zouden worden verzekerd (of  zouden worden verzekerd tegen andere
voorwaarden) zonder overheidstussenkomst. De activiteiten in kwestie moe-
ten specifieke kenmerken vertonen tegenover het algemeen economisch be-
lang van andere economische activiteiten.

De Altmark-criteria verwijzen naar de voorwaarden die werden vastgelegd
in het historische arrest van het Hof  van Justitie. Compensatie van een ver-
plichting tot het leveren van een dienst van algemeen economisch belang
(DAEB) kan niet worden beschouwd als staatssteun: 

(i) de betrokken activiteit is wel degelijk een DAEB en de taken en verplich-
tingen zijn duidelijk gedefinieerd,

(ii) de parameters die worden gebruikt voor de berekening van de compen-
satie van de kosten van de openbare dienst zijn objectief  en transparant
en vooraf  vastgelegd,

(iii) de compensatie mag niet hoger zijn dan de netto kosten die worden ge-
dragen om de dienst te leveren, vermeerderd met een redelijke winst
(geen overcompensatie),
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(iv) de compensatie wordt vastgelegd in het kader van een openbare aan-
bestedingsprocedure of, als een onderneming niet gekozen is volgens een
openbare aanbesteding dan krijgt de onderneming waaraan een DAEB
is toevertrouwd een compensatie die berekend is op basis van de kos-
ten die een gemiddelde, goed beheerde onderneming zou maken.

Maatregelen

1. Beschikking

De beschikking preciseert dat de voorwaarden die moeten vervuld zijn om
de compensatie te kunnen toekennen aan vennootschappen die een DAEB
leveren, verenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun en niet vooraf moe-
ten worden aangemeld bij de Commissie.

Voorwaarden

• een duidelijk gedefinieerd mandaat van openbare dienst,

• geen overcompensatie,

• het jaarlijkse compensatiebedrag voor de betrokken dienst is lager dan
30 miljoen euro per onderneming, en

• de jaarlijkse omzet is lager dan 100 miljoen euro per onderneming.

• het compensatiebedrag is niet beperkt voor de volgende categorieën:

– ziekenhuizen,

– sociale woningen,

– lucht- of  zeeverbindingen met eilanden,

– luchthavens of  havens die bepaalde drempels inzake passagiersaantal-
len niet overschrijden.

2. Kaderregeling

De kaderregeling preciseert de voorwaarden waarbij compensaties die niet
gedekt zijn door de beschikking verenigbaar zijnmet de regels inzake staats-
steun. Deze compensaties moeten worden aangemeld bij de Commissie,
wegens de hogere risico's op concurrentievervalsing.

De regels werden zo opgesteld dat geen enkele oovveerrccoommppeennssaattiiee (com-
pensatie die hoger ligt dan de netto kosten van de openbare dienst) eenn ooookk
ggeeeenn ggeekkrruuiissttee ssuubbssiiddiiee (compensatie die wordt gebruikt op andere open
concurrentiemarkten) mogelijk is, aangezien dergelijke situaties niet ver-
enigbaar zouden zijn met het EG-Verdrag.



3. Richtsnoer over transparantie

De richtsnoer over de transparantie preciseert dat de vennootschappen die
compensaties krijgen en tegelijk werken in de sector van de openbare dien-
sten en op andere markten een aparte boekhouding moeten hebben voor
hun verschillende activiteiten, zodat de afwezigheid van overcompensatie
kan worden gecontroleerd. 
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FICHE 10 : REDDINGS EN HERSTRUCTURERINGSSTEUN VOOR BEDRIJ-
VEN IN MOEILIJKHEDEN

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de communautaire richtsnoeren in-
zake staatssteun voor de redding en herstructurering van ondernemingen in
moeilijkheden (Publicatieblad C 244 van 1.10.2004, p. 2) (in de fiche aan-
geduid als «richtsnoeren»).

Zie:  

Synthese: 
> http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26117.htm

Richtsnoeren: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:001
7:NL:PDF

Toepassingsgebied

De richtsnoeren dekken de steun aan de redding en/of  herstructurering van
bedrijven in moeilijkheden.

Ze zijn niet van toepassing op de staalindustrie en op de steenkoolnijver-
heid. Afgezien van enkele uitzonderingen zijn ze wel van toepassing op de
visserij en de aquacultuur.

Bijkomende regels zijn van toepassing op de herstructurering in de land-
bouwsector.

Definities

Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die niet in staat is,
met eigen middelen of  met fondsen die de eigenaars/aandeelhouders of
schuldeisers haar willen aanreiken, om de achteruitgang te stoppen die uit-
eindelijk, zonder een externe interventie van de overheid, vrijwel zeker zal lei-
den tot een economische dood op korte of  middellange termijn.

Reddingssteun gaat over tijdelijke, omkeerbare bijstand. Ze moet een on-
derneming in moeilijkheden drijvend houden tijdens een periode die nodig
is voor het uitwerken van een herstructurerings- of  liquidatieplan en/of  de
termijn die de Commissie of  de bevoegde nationale overheid nodig hebben
om uitspraak te doen over dat plan.



Herstructureringssteun steunt op een realistisch, samenhangend en groot-
schalig plan om de leefbaarheid van de onderneming op lange termijn te
herstellen.

Voorwaarden

Reddingssteun moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

• de onderneming moet worden beschouwd als een onderneming in moei-
lijkheden;

• de steun moet bestaan uit een omkeerbare financiële steun in de vorm van
leninggaranties of  leningen, met een intrestvoet die overeenkomt met die
van de markt (en minstens vergelijkbaar met het referentietarief  dat werd
goedgekeurd door de Commissie);

• de steun moet zich beperken tot het bedrag dat nodig is om de exploita-
tie van de onderneming te verzekeren;

• de steun mag enkel worden gestort voor de periode (maximum 6 maan-
den) die nodig is voor het opmaken van het herstelplan;

• de steun moet gerechtvaardigd zijn door sociale redenen en mag de in-
dustriële situatie in de andere lidstaten niet verstoren;

• op het ogenblik van de aanmelding van de steun moet de betrokken lid-
staat aan de Commissie beloven om haar binnen een maximale termijn
van zes maand, te tellen vanaf  de toekenning van de steun, het volgende
te bezorgen: hetzij een herstructureringsplan, hetzij een liquidatieplan,
hetzij het bewijs dat de leningen terugbetaald zijn of  dat de garantie stop-
gezet is;

• de steun moet opgevat zijn als een uitzonderlijke operatie (principe van
niet-recurrente steun).

De richtsnoeren bepalen dat gebruik kan worden gemaakt van een vereen-
voudigde procedure als het steunbedrag berekend is op basis van een for-
mule die aangegeven is in de richtsnoeren en werd toegepast op vroegere
exploitatieresultaten, en niet hoger is dan 10 miljoen €.

Herstructureringssteun kan enkel worden toegekend als aan de volgende
criteria voldaan is:

• de onderneming moet worden beschouwd als een onderneming in moei-
lijkheden;

• er moet een goed herstructurerings/herstelplan worden voorgelegd aan de
Commissie, dat de leefbaarheid van de onderneming binnen een redelijke
termijn moet herstellen;
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• Er moeten compensatiemaatregelen worden genomen om elke buiten-
sporige verstoring van de concurrentie te voorkomen (bijvoorbeeld een
aangepaste vermindering van de capaciteit);

• het steunbedrag moet beperkt zijn tot het minimum dat nodig is voor de
uitvoering van de herstructureringsmaatregelen. De begunstigden van de
steun moeten met eigen middelen een grote bijdrage leveren aan de her-
structurering;

• de onderneming moet het herstructureringsplan integraal uitvoeren en de
bijhorende voorwaarden naleven;

• de herstructureringssteun mag slechts een keer worden toegekend (prin-
cipe van niet-recurrente steun);

• er moet een strikte controle zijn en er moet een jaarverslag worden over-
gemaakt;

• wat betreft de kmo's en ondernemingen die gevestigd zijn in begeleide ge-
bieden: de criteria voor de vermindering van de capaciteit en voor de bij-
drage van de begunstigde kunnen soepeler worden toegepast;

• de Commissie neemt een positieve houding aan tegenover staatssteun die
bestemd is voor het dekken van de sociale kosten van een herstructure-
ring.

Voor grote ondernemingen moeten de reddings- en de herstructurerings-
steun afzonderlijk aangemeld worden.

Voor kmo's kan de reddings- en herstructureringssteun (met een maximaal
bedrag van 10 miljoen € per onderneming) worden toegekend op basis van
aangemelde en goedgekeurde steunstelsels.
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FICHE 11: STEUN AAN KMO'S DIE LANDBOUWPRODUCTEN PRODUCEREN

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de Verordening EG 1857/2006 van
15 december 2006.

Zie:  

Verordening: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0003:002
1:NL:PDF

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op transparante steun die wordt toege-
kend aan kleine en middelgrote landbouwexploitaties (boerderijen) die pri-
maire landbouwproducten produceren. De verordening is niet van
toepassing op steun voor de verwerking en commercialisering van land-
bouwproducten, noch op steun die bestemd is voor exportactiviteiten.

Ze steunt immers op de Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van
20 september 2005 betreffende de steun aan plattelandsontwikkeling door
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) die spe-
cifieke regels invoerde die van toepassing zijn op staatssteun die wordt toe-
gekend voor bepaalde maatregelen inzake plattelandsontwikkeling die
worden gesteund door een lidstaat zonder de tussenkomst van de Ge-
meenschap.

Steuncategorieën

– Investeringen in landbouwexploitaties

– Behoud van traditionele landschappen en gebouwen

– Transfer van landbouwgebouwen in het openbaar belang

– Installatiesteun voor jonge boeren

– Steun voor vervroegd pensioen

– Steun voor groeperingen van producenten

– Steun voor dieren- en plantenziekten en voor parasitaire infestaties

– Steun voor verliezen die te wijten zijn aan ongunstige weersomstandigheden

– Steun voor de betaling van verzekeringspremies
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– Steun voor het aanmoedigen van de productie van kwaliteitsvolle land-
bouwproducten

– Technische bijstand in de landbouwsector

– Steun voor de veeteeltsector

– Bepaalde premies en steunmaatregelen die gedefinieerd zijn in de vol-
gende verordeningen van de Raad:  (EG) nr. 1255/1999, (EG) nr.
1782/2003 en (EG) nr. 2200/96

Hieronder geven we de details van enkele van die maatregelen.

Achtergestelde
gebieden

Andere
gebieden

Plafond

Investeringen in landbouwexploitaties
Basistarief

Investering gerealiseerd door jonge boeren 
binnen 5 jaar na hun installatie
Indien bijkomende kosten voor 
milieubehoud en -bescherming

50%
60%

75%

40%
50%

60%

400.000€ op
3 aanslagja-
ren
(500.000€ in-
dien achter-
gesteld
gebied)

Steun voor de installatie van jonge
boeren
(volgens verordening EG 1698/2005)

Indien eenmalige premie
Indien rentesubsidies

Indien combinatie van beide

40.000€
40.000€
55.000€

Steun voor vervroegd pensioen
(volgens verordening EG 1698/2005)

Boer die stopt

Werknemer die alle activiteit stopt bij de
overdracht

18.000€/jaar
(10 jaar max)
4.000€/jaar
(10jaar max)

Steun voor adviesdiensten
(volgens verordening EG 1698/2005)

80% 80% 1.500€

Steun voor groeperingen van
producenten
Starterssteun 400.000€

Steun bestemd voor het aanmoedigen
van de productie van kwaliteitsvolle
landbouwproducten 

Marktstudies, invoeren van
kwaliteitsprogramma, opleiding, heffingen-

certificatie, controle
Steun voor de participatie aan stelsels voor

(menselijke) voedselkwaliteit

100%

3.000€
/exploitatie
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FICHE  12 : STAATSSTEUN IN DE VORM VAN GARANTIES

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de mededeling van de Commissie
betreffende staatssteun in de vorm van garanties.

Zie:   

Mededeling: 
> http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:002
2:NL:PDF

Rectificatie bij de mededeling: 
>http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:003
2:NL:PDF

Toepassingsgebied

De mededeling is van toepassing op zowel individuele garanties als op ga-
rantieregelingen.  Ze heeft betrekking op alle economische sectoren, maar
dekt geen garanties op exportkredieten.

Principes

De garanties houden meestal verband met een lening (of  een andere finan-
ciële verplichting) aangegaan tussen een kredietnemer en kredietgever.
Maar het gaat ook om andere vormen van garanties (zoals het nemen van
een participatie).

Om te bepalen of  een garantie een voordeel toekent aan een begunstigde,
steunt de Commissie haar beoordeling op het principe van een investeerder
in de markteconomie: er is geen sprake van staatssteun als een nieuwe fi-
nancieringsbron wordt aangeboden tegen voorwaarden die aanvaardbaar
zouden zijn voor een privé-investeerder die werkt volgens de normale voor-
waarden van de markteconomie.

Als een steunelement geïdentificeerd is, wordt het bepaald door het verschil
tussen de normale marktprijs en de prijs die door de maatregel in werke-
lijkheid werd betaald.
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Criteria

Maatregelen die beantwoorden aan de volgende kenmerken vormen geen
staatssteun:

• De kredietnemer is geen onderneming in moeilijkheden

• De garantie is gekoppeld aan een specifieke financiële transactie en is be-
perkt qua bedrag en qua tijd

• De garantie dekt niet meer dan 80% van het resterende saldo verschuldigd
voor de lening en moet dus evenredig verminderen bij de geleidelijke af-
betaling van de lening

• De garantie geeft aanleiding tot de betaling van een premie conform aan
de marktprijs

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken op dit punt en bestaat er
voor individuele garanties toegekend aan kmo's een vereenvoudigde proce-
dure voor de evaluatie van de premie, die steunt op de kredietkwaliteit en
de beoordeling van de kredietnemer.  

• Bovendien geldt voor garantieregelingen:

– De premies worden minstens eenmaal per jaar herzien; ze moeten de
normale risico's dekken die geassocieerd zijn aan de toekenning van de
garantie, de administratieve kosten van de regeling en de jaarlijkse be-
taling van een passend kapitaal.

– Om de transparantie te verzekeren, moet de regeling bepalen onder
welke voorwaarden toekomstige garanties zullen worden toegekend, en
precies omschrijven welke ondernemingen ervoor in aanmerking komen.

– Voor kmo's bestaat er een vereenvoudigde procedure.  Ze steunt ofwel op
een evaluatie van de individuele risico's zoals die wordt uitgevoerd bij in-
dividuele garanties, ofwel wordt er een enkele jaarlijkse garantiepremie
toegekend aan alle kredietnemers die gebruik maken van de regeling,
voor zover het bedrag dat wordt gegarandeerd niet hoger is dan 2,5
mio €/onderneming.

Als niet aan alle criteria voldaan is, moet de maatregel worden aangemeld.

Verenigbaarheid met de Markt

Elke individuele garantie of  garantieregeling die niet volledig overeenstemt
met de vermelde criteria, omvat een staatssteunelement dat moet worden



geëvalueerd om in te schatten of  de steun verenigbaar is op basis van een
specifieke vrijstelling.

Het staatssteunelement wordt geacht gelijk te zijn aan het verschil tussen
de juiste marktprijs van de individueel toegekende garantie of  regeling, en
de prijs die werkelijk werd betaald voor deze maatregel.
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FICHE 13 : ELEMENTEN VAN STAATSSTEUN IN DE VERKOOP VAN GRON-
DEN EN GEBOUWEN DOOR OVERHEDEN

Referenties

Deze fiche geeft een samenvatting van de mededeling van de Commissie
betreffende staatssteunelementen in de verkoop van gronden en gebouwen
door overheden (Publicatieblad C 209 van 10.7.1997, p. 3) (in de fiche aan-
geduid als «mededeling»).

Zie  

Synthese : 
> http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26084.htm  

De mededeling is niet beschikbaar op de website van het Publicatieblad. 

Doelstelling

Inhoud van de mededeling:

• afbakenen van een eenvoudige procedure die de lidstaten in staat stelt
om gronden en gebouwen te verkopen op een manier die automatisch elke
staatssteun uitsluit,

• opsommen van gevallen waarbij de verkoop van gronden en gebouwen
moet worden aangemeld bij de Commissie zodat deze kan beoordelen of
een gegeven transactie al dan niet steun omvat;

• de Commissie in staat stellen om eventuele klachten en opmerkingen van
derden vlot te verwerken.

Toepassingsgebied

De mededeling heeft betrekking op elke verkoop van gronden en gebouwen
door overheden.

Principe

De Commissie gaat ervan uit dat de verkoop van gronden en gebouwen door
overheden geen steunelementen bevat als een van de volgende twee proce-
dures gevolgd is:



• de verkoop is afgesloten binnen het kader van een open en onvoorwaar-
delijke aanbestedingsprocedure, die voldoende werd bekend gemaakt en
waarbij de verkoop mikte op de meest biedende of  op de enige bieder,

• de verkoop is afgesloten volgens de marktwaarde, zoals die is vastgesteld
door onafhankelijke experts.

De prijs waartegen de betrokken gronden en gebouwen verkocht zijn, moet
minstens gelijk zijn aan de prijs die werd vastgesteld door een onafhanke-
lijke expert die de activa geëvalueerd heeft.

Indien de gronden/gebouwen ondanks redelijke inspanningen niet blijken
te kunnen worden verkocht aan de waarde die is aangegeven in het experti-
serapport, kan een afwijking tot 5 % tegenover de prijs worden beschouwd
als zijnde conform aan de marktvoorwaarden.

De lidstaten moeten elke verkoop die niet werd afgesloten in het kader van
een van de twee vermelde procedures aanmelden bij de Commissie, zonder
afbreuk te doen aan de de-minimisregel (zie fiche 1).
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We verwijzen de lezer naar de volgende 2 arresten:

1) Europees Hof van Justitie, Zaak C-88/03 Portugal / Commissie (bekijk
vooral: Conclusies punt VI Analyse) 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&
docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-88/03 &da-
tefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

De zaak heeft betrekking op de selectiviteitsvoorwaarde die moet opge-
nomen zijn in een maatregel bovenop de andere voorwaarden die vast-
gelegd zijn in artikel 87 § 1 van het EG-Verdrag (zie 1.1.3 van de gids) om
te kunnen worden beschouwd als staatssteun. 

Ter herinnering: de maatregel moet bepaalde ondernemingen of  pro-
ducties bevoordelen ten nadele van concurrerende ondernemingen of
producties. 

Als een maatregel het belastingsstelsel aanpast aan de eigen kenmerken
van een gebied, dan is ze noodzakelijkerwijze selectief  als het nationaal
grondgebied wordt gebruikt als referentiekader voor de beoordeling.

Als het referentiekader echter regionaal is, dan is het gebied waar de
maatregel van toepassing is, niet selectief  -alle ondernemingen komen er-
voor in aanmerking- en kan deze dus niet worden beschouwd als staats-
steun.

Het arrest geeft aan dat de selectiviteit van een maatregel enkel moet
worden beoordeeld volgens een regionaal referentiekader als de maat-
regel werd goedgekeurd door een voldoende autonome lagere autoriteit:

1. autonoom op institutioneel gebied: de beslissing moet genomen zijn
door een lokale autoriteit met een constitutioneel, politiek en admini-
stratief statuut dat verschilt van dat van de centrale regering;

2. autonoom op procedureel gebied: de beslissing moet genomen zijn
door een lokale autoriteit conform aan een procedure waarin de cen-
trale regering niet bevoegd is om rechtstreeks tussen te komen bij het
vastleggen van het belastingtarief, en de lokale autoriteit is in geen
enkel geval gebonden om een belastingtarief  vast te leggen dat aan-
sluit bij de nationale belangen;
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3. autonoom op economisch gebied: het lagere belastingtarief  dat wordt
toegepast op ondernemingen in een bepaald gebied mag niet beant-
woorden aan een gekruiste subsidielogica of  worden gefinancierd door
de centrale regering, zodat het gebied de economische gevolgen van de
verminderingen zelf  draagt.

2) Europees Hof van Justitie, Zaak C-199/06 Centre d'exportation du livre
français (CELF) en Minister van Cultuur en Communicatie / Société in-
ternationale de diffusion et d’édition (SIDE)

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&
docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-199/06&da-
tefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

De zaak gaat over het geval waarbij steun die onwettelijk werd uitgekeerd
(88 § 3 EG-Verdrag) op basis van een beschikking van de Commissie ver-
enigbaar werd bevonden met de gemeenschappelijke markt (87 EG-Ver-
drag). 

In een dergelijke situatie oordeelt het Europese Hof  van Justitie dat «een
nationale rechter niet gebonden is [door het communautaire recht 88 § 3
EG-Verdrag] om de recuperatie van de steun te bevelen» maar «hij moet de
begunstigde van de steun wel bevelen om intrest te betalen voor de onwette-
lijke periode»

Inn hheett kkaaddeerr vvaann zzii jjnn nnaattiioonnaaaall  rreecchhtt kan [de rechter], desgevallend,
daarnaast ook de recuperatie van de onwettelijke steun bevelen, zonder af-
breuk te doen aan het recht van de lidstaat om die steun later opnieuw uit te
keren. Hij kan ook verplicht zijn om aanvragen tot schadeloosstelling te aan-
vaarden wegens het onwettelijke karakter van de steun.

Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen inzake staatssteun,
verwijzen we de lezer naar de volgende website van het DG Concurrentie : 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/what_is_new/news.cfm 
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De communautaire controle op staatssteun steunt op een voorafgaand
machtigingssysteem, ex ante. De lidstaten moeten hun plannen inzake
staatssteun immers aanmelden bij de Commissie, die nagaat of  ze ver-
enigbaar zijn met het EG-Verdrag, vooraleer ze mogen worden uitgevoerd.
De steunprocedure is dus opgeschort tot de machtiging van de Commissie
verleend is. 

Pas na het onderzoek en de officiële machtiging van de Commissie mag een
steunmaatregel in een lidstaat officieel worden toegepast. Als de Commis-
sie beslist dat een staatssteun onverenigbaar is met het EG-Verdrag, dan
betekent dit dat de steun onwettig is en dat de toepassing verboden is.

Elke steun die wordt toegekend of  op het punt staat om toegekend te wor-
den zonder de instemming van de Commissie wordt automatisch be-
schouwd als onwettige steun. Elke natuurlijke of  rechtspersoon kan dan een
verzoekschrift indienen bij een nationale rechtbank om de steun te recupe-
reren of  om de storting op te schorten. De nationale rechtbank onderzoekt
enkel de wettigheid van de steun (namelijk of  er een aanmelding en een
machtiging bestaat), ze beoordeelt nooit of  de steun verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt en dus of  de steun gemachtigd kan worden, aan-
gezien deze bevoegdheid uitsluitend voorbehouden is aan de Commissie. 

Ten gevolge van een moderniserings- en vereenvoudigingsproces van de
staatssteunprocedures, die werd gelanceerd in 1998, onderscheiden we van-
daag twee soorten staatssteun. 

1. Steun die niet moet worden aangemeld

Individuele steun en steunregelingen die voldoen aan alle voorwaarden die
vastgelegd zijn in een van groepsvrijstellingsverordeningen die goedgekeurd
zijn door de Commissie moeten niet aangemeld worden. 

Er moet echter wel een inlichtingenfiche met een beknopte beschrijving van
de steun worden meegedeeld aan de Commissie binnen de 20 dagen die vol-
gen op de uitvoering van de steun. 

In het geval van de-minimissteun is het niet vereist om een beschrijvende
fiche in te dienen bij de Commissie, maar de lidstaten moeten uiteraard wel
controleren of  de uitvoering van de steunmaatregel conform is aan de be-
palingen van de de-minimisverordening.
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2. Steun die wel moet worden aangemeld

Op 22 maart 1999 gaf  de Raad zijn goedkeuring aan de verordening (EG)
nr. 659/1999 (vervolgens gewijzigd) die bepaalt welke procedureregels moe-
ten worden gevolgd inzake staatssteun. De Commissie gaf  vervolgens haar
goedkeuring aan de verordening (EG) nr. 794/2004 om uitvoering te geven
aan de vermelde verordening van de Raad. 

Het is de taak van elke betrokken lidstaat om de geplande steunmaatrege-
len aan te melden, via haar Permanente Vertegenwoordiging. 

Sedert 1 januari 2006 verloopt deze procedure elektronisch via de speci-
fieke zogeheten «SANI»-software. 

De procedure verschilt naargelang het gaat om nieuwe steunmaatregelen,
namelijk: nog niet overgemaakte steunmaatregelen, steunregelingen en
steunmaatregelen die al wel gemachtigd zijn, maar die gewijzigd zijn tijdens
de overmaking of  naargelang het gaat om bestaande steunmaatregelen, na-
melijk: hoofdzakelijk individuele steun die wordt toegekend op basis van een
steunregeling.  

De procedure wordt hierna kort uiteengezet.

2.1. Aanmelding van nieuwe steun

A) Lidstaat meldt steunplan aan bij de Commissie 

De lidstaat schort de toepassing van de steun op tijdens de onderzoeks-
procedure. 

De Commissie beschikt dan over 2 maanden om te beoordelen of  de
steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

Na deze onderzoeksperiode blijkt dat de Commissie: 

1) «gezwegen» heeft of  melding heeft gemaakt van «een beslissing dat er
geen bezwaren geopperd zijn» ; men mag er dan van uitgaan dat de
steun verenigbaar is en mag worden uitgevoerd.

2) twijfels heeft over de verenigbaarheid van de steun en dan beslist om
een «formele onderzoeksprocedure te openen» conform aan artikel 88
§ 2 van het EG-Verdrag.

In het laatste geval beschikt de Commissie dan over een termijn van 18
maanden om de verenigbaarheid van het project te beoordelen. 

Ze publiceert een beschrijving van de steun in het Publicatieblad en op
haar website en nodigt de lidstaat en de stakeholders uit om hun op-
merkingen te geven.



Na deze onderzoeksperiode neemt de Commissie:

1) een positieve eindbeslissing; men gaat ervan uit dat de steun verenig-
baar is en kan worden uitgevoerd. 

2) een negatieve eindbeslissing; men gaat ervan uit dat de steun niet ver-
enigbaar is en niet mag worden toegepast. Als de lidstaat de niet-ge-
machtigde steun toch stort, kan de Commissie beroep aantekenen
tegen de inbreuk voor het Europese Hof  van Justitie.

3) een voorwaardelijk positieve beslissing; men gaat ervan uit dat de
steun verenigbaar is, maar alleen mag worden toegepast als de voor-
waarden die de Commissie stelt, worden nageleefd.  

B) Lidstaat past steun toe zonder aanmelding bij de Commissie en zonder
een machtiging te hebben gekregen van de Commissie 

De Commissie die door een concurrent van de begunstigde of  door een
andere lidstaat op de hoogte is gebracht van deze situatie, formuleert
een « beslissingsbevel tot het leveren van informatie» en vraagt aan de lid-
staat om uitleg te geven (2 à 3 weken).

Na deze onderzoeksperiode formuleert de Commissie:

1) een positieve beslissing, de steun wordt dan geacht verenigbaar te zijn
en wordt niet teruggevorderd.

2) een beslissing om een formele onderzoeksprocedure te openen, ze
twijfelt aan de verenigbaarheid van de steun.

In het laatste geval zijn de gevolgde procedure en de beslissingen die de
Commissie kan goedkeuren dezelfde als wanneer een aangemelde steun
wordt onderworpen aan een formeel onderzoek (onderzoeksperiode van
18 maanden, positieve, negatieve of  voorwaardelijke beslissing). 

Maar daarnaast beschikt de Commissie over de bevoegdheid om voorlo-
pige maatregelen te nemen om de storting van de steun op te schorten
of  om de al gestorte steun voorlopig terug te vorderen.

Bij een negatieve beslissing formuleert de Commissie doorgaans ook een
beschikking om de gestorte steun terug te vorderen.

2.2. Aanmelding van bestaande hulp

Individuele steun moet niet vooraf worden aangemeld bij de Commissie
omdat ze wordt toegekend op basis van een steunregeling die al moest wor-
den aangemeld en gemachtigd. Men gaat er dus van uit dat de steun ver-
enigbaar is met de gemeenschappelijke markt en werd gemachtigd.  
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Deze steun moet echter wel onderworpen worden aan een controle ex post,
na de uitvoering ervan, op basis van rapporten die de lidstaten bij de Com-
missie moeten indienen betreffende de uitvoering van de steunregelingen
waarop de individuele steun berust. 

Als de Commissie twijfels heeft over de verenigbaarheid van de gestorte
steun, kan ze inlichtingen inwinnen bij de betrokken lidstaat die een maand
tijd krijgt om de nodige gegevens te verzamelen.

Op basis van de informatie die de lidstaat heeft aangebracht, meldt de Com-
missie:

1. dat ze oordeelt dat de steun verenigbaar is;

2. dat ze nuttige maatregelen zal nemen die kunnen gaan tot het opschor-
ten van de steunregeling;

3. dat ze besluit om een «formele onderzoeksprocedure» op te starten.

In het laatste geval zijn de gevolgde procedure en de beslissingen die de
Commissie kan nemen dezelfde als in het geval van aangemelde steun die
onderworpen is aan een formeel onderzoek (onderzoeksperiode van 18
maanden, positieve, negatieve of  voorwaardelijke beslissing).

Maar aangezien een negatieve beslissing van de Commissie geen terugwer-
kende kracht heeft, kan er nooit worden overgegaan tot een terugvordering
van de gestorte steun.

3. Soorten procedures die het DG Concurrentie volgt

Voor elk geval dat wordt bestudeerd door het Concurrentie, verwijzen let-
ters naar het proceduretype en deze kunnen veranderen naargelang van de
onderzoeken die de Europese Commissie al dan niet doet: 

• N - Steun die aangemeld is door een lidstaat. De identificatie kan veran-
deren in NN als de Commissie informatie krijgt dat de steun onwettelijk
zou zijn toegekend. Ze kan veranderen in C als de Commissie besluit om
een formele onderzoeksprocedure te openen;  

• NN - Steun die niet aangemeld is door een lidstaat of  die werd toegekend
vooraleer de Commissie daarover een beslissing nam. De identificatie kan
veranderen in C als de Commissie besluit om een formele onderzoeks-
procedure te openen; 

• E - Bestaande steun die de Commissie al bestudeerd heeft. De identifica-
tie kan veranderen in C als de Commissie besluit om een formele onder-
zoeksprocedure te openen; 

102 Bijlage IV



Bijlage IV 103

• C - Geval waarvoor de Commissie besluit om een formele onderzoeks-
procedure te openen omdat er twijfels zijn over de verenigbaarheid van de
maatregel met de concurrentieregels. De identificatie kan veranderen in
CR als de Commissie besluit om de terugbetaling te vorderen van de on-
wettige steun; 

• CR - Geval waarvoor de Commissie de terugbetaling eist van de onwettige
steun; 

• XS - Geval betreffende een groepsvrijstelling voor kmo-steun; 

• XE - Geval betreffende een groepsvrijstelling voor werkgelegenheidssteun.

Meer uitleg over de types van procedures en van beslissingen (Engels) vindt
u op de website van het DG Concurrentie.

4. Geschillen en beroep

De lidstaat waarvoor de beslissing van de Commissie bestemd is, de an-
dere lidstaten evenals de begunstigde ondernemingen (zogeheten bevoor-
rechte derden) kunnen altijd een annulatieverzoek indienen bij het Europese
Hof  van Justitie op basis van artikel 230 van het EG-Verdrag.

Maar concurrenten van de begunstigde ondernemingen (zogeheten niet-be-
voorrechte derden) moeten kunnen aantonen dat ze belang hebben bij het in-
dienen van een verzoek tot annulering van de beslissing van de Commissie
voor het Europese Hof  van Justitie.





A

Herstructureringssteun steunt op een realistisch, samenhangend en groot-
schalig plan om de leefbaarheid op lange termijn van een onderneming te
herstellen.

Exploitatiesteun: steun bedoeld om de lopende uitgaven van een onderne-
ming te verminderen (zoals loonkosten, transportkosten, huurkosten).

Reddingssteun heeft betrekking op een tijdelijke en omkeerbare bijstand. Ze
moet een onderneming in moeilijkheden boven water houden tijdens een
periode die overeenstemt met de termijn die nodig is voor het uitwerken van
een herstructurerings- of  vereffeningsplan en/of  voor de termijn die de
Commissie of  de bevoegde nationale overheid nodig hebben om een uits-
praak te doen over dit plan.

Transportsteun: steun bestemd voor het gedeeltelijk compenseren van de
meerkosten van transport, kan enkel worden toegekend in ultraperifere ge-
bieden en in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid die in aanmerking
komen voor regionale staatssteun.

Staatssteun verwijst naar de middelen die de (nationale, regionale of  lo-
kale) overheden ter beschikking stellen en die bepaalde bedrijven of  de pro-
ductie van bepaalde goederen bevoordelen. In principe is elke steun die
wordt toegekend op selectieve basis of  via overheidsmiddelen, en die een ef-
fect heeft op het handelsverkeer of  de concurrentie tussen de lidstaten, ver-
boden (art. 87 van het EG-Verdrag). In bepaalde gevallen van algemeen
belang is een dergelijke staatssteun echter toch toegestaan.  

Steun als compensatie voor ontvolking: steun als compensatie voor de ont-
volking kan permanent worden toegekend in minder bevolkte gebieden waar
de bevolkingsdichtheid lager is dan 8 inwoners/km².

Steun als compensatie voor handicaps van ultraperifere gebieden: de
steun kan permanent worden toegekend als compensatie voor handicaps
van ultraperifere gebieden (verre afstand, insulaire positie, geringe opperv-
lakte, moeilijk reliëf  en klimaat, economische afhankelijkheid van een klein
aantal producten).
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C

Toegelaten uitgaven: steun voor een initiële investering kan worden bere-
kend als percentage van de waarde van de investering of  als percentage van
de loonkosten die moeten worden gedragen voor banen die te maken heb-
ben met de initiële investering.

Loonkosten: bruto loonkosten, berekend over een periode van twee jaar en
vermenigvuldigd met het aantal gecreëerde banen (netto creatie van banen
in de betrokken vestiging).

De Altmark-criteria verwijzen naar de voorwaarden die zijn vastgelegd in
het historische arrest van het Europese Hof  van Justitie waaruit blijkt dat de
compensatie voor een verplicht te leveren dienst van algemeen economisch
belang niet kan worden beschouwd als staatssteun.

D

Experimentele ontwikkeling: verwerven, associëren, vormen en gebruiken
van wetenschappelijke, technologische, commerciële en andere bestaande
vormen van kennis en vaardigheden met het oog op het produceren van pro-
jecten, voorzieningen of  plannen voor het ontwerpen van producten, proce-
dés of  nieuwe, gewijzigde of  verbeterde diensten (met inbegrip van het
creëren van prototypes en voortrekkersprojecten die onder bepaalde voor-
waarden commercieel exploiteerbaar zijn).

De ddee--mmiinniimmiissrreeggeell bepaalt een plafond waaronder artikel 87, paragraaf
1, van het EG-Verdrag niet toepasbaar is en de steun niet onderworpen is
aan de voorafgaande aanmelding bij de Commissie. De regel steunt op de
hypothese dat een laag steunbedrag, in de grote meerderheid van de ge-
vallen, geen enkele impact heeft op het handelsverkeer en de concurrentie
tussen de lidstaten.

E

Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die niet in staat is,
met eigen middelen of  met fondsen die haar eigenaars/aandeelhouders of
schuldeisers willen inbrengen, de verliezen weg te werken die, bij afwezi-
gheid van een externe interventie van de overheid, vrijwel zeker leiden naar
de economische dood op korte of  op middellange termijn.

Bruto equivalent-subsidie (BES): de nominale waarde van toegekende
steun, geactualiseerd op haar waarde op de dag van de toekenning van de
steun.



F

Algemene vorming: een opleiding die bestaat uit leerstof  die niet enkel of
hoofdzakelijk van toepassing is op de huidige of  toekomstige functie van de
werknemer in een begunstigd bedrijf, maar die zorgt voor kwalificaties die
grotendeels transfereerbaar zijn op andere bedrijven of  andere werkdomei-
nen en die bijgevolg de tewerkstellingskansen van een werknemer aanzien-
lijk verbetert. Het gaat om een «algemene» opleiding als ze, bijvoorbeeld,
samen met andere zelfstandige ondernemingen wordt georganiseerd of
open staat voor werknemers van verschillende ondernemingen. Ze wordt
eveneens beschouwd als «algemeen» als ze erkend, gecertificeerd of  be-
krachtigd is door openbare autoriteiten of  organismen of  door andere or-
ganismen en instellingen aan wie de staat of  de Gemeenschap deze
bevoegdheid hebben overgedragen.

Specifieke opleiding: een opleiding die bestaat uit leerstof  die direct of
hoofdzakelijk toepasbaar is op de huidige of  toekomstige functie van de
werknemer in de begunstigde onderneming, en die kwalificaties oplevert
die niet, of  slechts in beperkte mate, transfereerbaar zijn naar andere be-
drijven of  werkdomeinen.

G

Grote investeringsprojecten: initiële investeringsprojecten waarvan de toe-
gelaten investeringskosten gelijk of  hoger zijn dan 50 miljoen euro.

I

Steunintensiteit: de BES uitgedrukt in percentage van de totale toegelaten
kosten van het project.

Investering: materiële investering (terreinen, gebouwen, uitrusting/ma-
chines) en immateriële investeringen (uitgaven inzake technologieover-
dracht).

Initiële investering: een investering in materiële en immateriële activa die
betrekking heeft op de oprichting van een vestiging, de uitbreiding van een
bestaande vestiging, de diversificatie van de productie van een vestiging op
nieuwe productenmarkten, of  op een fundamentele verandering van het hele
productieproces van een bestaande vestiging.
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P

Sociaal kwetsbare persoon: elke jongere onder 25 jaar of  maximum twee
jaar na het beëindigen van zijn voltijdse opleiding, elke arbeidersmigrant
die zich verplaatst binnen de Europese Unie, elk lid van een etnische min-
derheid die zijn beroepsopleiding of  zijn beroepservaring moet versterken,
ieder persoon die gedurende twee jaar niet gestudeerd of  niet gewerkt heeft
om familiale redenen, elke alleenstaande volwassene die kinderen ten laste
heeft, elke werkloze die zijn secundaire studie niet beëindigd heeft, elke wer-
kloze boven 50 jaar, elke langdurige werkloze, elke persoon die veroordeeld
of  gevangen genomen is wegens strafrechtelijke inbreuken. 

Gehandicapte persoon: elke persoon die getroffen is door een fysieke, men-
tale of  psychische handicap.

KMO:

• Een «middelgrote onderneming» is een onderneming die beantwoordt
aan alle volgende criteria:

– ze stelt minder dan 250 personen te werk en
– haar jaarlijkse omzet is niet hoger dan 50 miljoen euro of  het totaal van

haar balans is niet hoger dan 43 miljoen euro.

• Een kleine onderneming is een onderneming die beantwoordt aan de vol-
gende criteria:

– ze stelt minder dan 50 personen te werk en
– haar jaarlijkse omzet of  het totaal van haar balans zijn niet groter dan

10 miljoen euro.

Deze criteria moeten worden toegepast op de onderneming in haar geheel
(met inbegrip van filialen in andere lidstaten of  buiten de Europese Unie).
De verordening bepaalt wat moet worden verstaan onder «autonome on-
derneming», «partneronderneming» en «gelieerde onderneming», om de
werkelijke economische positie van de betrokken kmo te kunnen beoorde-
len.

R

Fundamenteel onderzoek: experimentele of  theoretische werkzaamheden
die hoofdzakelijk worden ondernomen voor het verwerven van nieuwe ken-
nis over de fundamenten van fenomenen of  waarneembare feiten, zonder
dat onmiddellijk gedacht wordt aan een praktische toepassing of  gebruik.

Industrieel onderzoek: gepland onderzoek of  kritische enquêtes die ge-
richt zijn op het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden voor het ver-



fijnen van nieuwe producten, processen of  diensten, of  op het aanzienlijk
verbeteren van bestaande producten, processen of  diensten.

S

Diensten van algemeen economisch belang (of DAEB) hebben betrekking
op economische activiteiten die volgens de overheden een bijzonder belang
hebben voor de burgers en die niet zouden verzekerd zijn (of  niet volgens
dezelfde voorwaarden) zonder een overheidstussenkomst. De activiteiten
in kwestie moeten zich duidelijk onderscheiden van het algemeen econo-
misch belang van andere economische activiteiten.

T

Transparantie van de steun: enkel «transparante» steun kan worden be-
schouwd als verenigbaar met de regels van de gemeenschappelijke markt.

Steun is «transparant» als het mogelijk is om vooraf  te bepalen wat de
bruto equivalent-subsidie is in percentage van de toegelaten uitgaven, zon-
der dat er een risico-evaluatie moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld rege-
lingen die gebruik maken van subsidies, rentesubsidies of  geplafonneerde
fiscale maatregelen). 

Daaruit volgen een aantal restricties voor specifieke steunvormen.

Overheidsleningen worden beschouwd als transparante steunregelingen als
ze afgestemd zijn op normale zekerheden en geen abnormaal risico in-
houden. 

In principe worden steunregelingen zoals overheidsgaranties of  overheids-
leningen die een element van overheidsgarantie omvatten niet als transpa-
rant beschouwd. Deze regelingen kunnen echter wel beschouwd worden als
transparant als de methode die werd gebruikt voor het berekenen van de
steunintensiteit van de overheidsgarantie, vooraleer de regeling wordt toe-
gepast, werd aanvaard door de Commissie na een aanmelding.
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Transparantie
Steunvorm

Ja, indien Voor de-minimissteun

Subsidies en
rentesubsidies

altijd altijd

Leningen De bruto equivalent-subbsidie is be-
rekend op basis van de intrestvoet die
de markt toepaste op het moment
van de toekenning (= referentievoet
die periodiek wordt vastgelegd door
de Commissie)

De bruto equivalent-subbsidie is be-
rekend op basis van de intrestvoet
die de markt toepaste op het mo-
ment van de toekenning (= referen-
tievoet die periodiek wordt
vastgelegd door de Commissie)

Garantieregeling
en

De berekeningsmethode van de equi-
valent-subsidie wordt goedgekeurd
na aanmelding, of  ze wordt bere-
kend, zoals het geval is voor kmo's,
op basis van de goederenpremies die
gedefinieerd zijn in de mededeling
van de Commissie over de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag betreffende staatssteun in de
vorm van garanties.

De berekeningsmethode van de equi-
valent-subsidie wordt goedgekeurd
na aanmelding, of, van een garantie
die overeenstemt met 1 500 000
EUR kan worden aangenomen dat ze
een bruto equivalent-subsidie heeft
die gelijk is aan de algemene de-mi-
nimis-drempel (750 000 EUR voor
ondernemingen die actief  zijn in het
wegverkeer). 

Enkel garanties die maximum 80 %
van de onderliggende lening dekken,
kunnen gedekt worden door deze
specifieke drempel.

Belastingmaatre
gelen

De belastingmaatregel bepaalt een
plafond dat ervoor zorgt dat de toe-
pasbare drempel niet wordt over-
schreden.

De belastingmaatregel bepaalt een
plafond dat ervoor zorgt dat de toe-
pasbare drempel niet wordt over-
schreden.

Kapitaalinbreng Beantwoordt aan de specifieke bepa-
lingen betreffende steun in de vorm
van risicokapitaal zoals bepaald in de
groepsvrijstellingsverordening, of  als
het totale bedrag van de inbreng van
overheidskapitaal lager is dan het de-
minimis-plafond.

Het totale bedrag van de inbreng van
overheidskapitaal is lager dan het de-
minimis-plafond.

Risicokapitaal Beantwoordt aan de specifieke voor-
waarden zoals bepaald in de groeps-
vrijstellingsverordening.

De kapitaalinbreng in elke begun-
stigde onderneming is niet hoger
dan het plafond dat wordt toegepast
volgens de de-minimisverordening.

Voorschotten op
invorderbare
fondsen

Het totaal van de invorderbare voor-
schotten is niet hoger dan de drem-
pels die worden toegepast op basis
van de groepsvrijstellingsverorde-
ning. 

Het totaal van de invorderbare voor-
schotten is niet hoger dan de drem-
pels die worden toegepast op basis
van de de-minimisverordening.
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Gehandicapte werknemer: ieder persoon die als dusdanig is erkend op
basis van de wetgeving of  die een erkend gebrek heeft dat het gevolg is van
een fysieke, mentale of  psychische handicap.

Kansarme werknemer: ieder persoon die geen betaalde regelmatige activi-
teit heeft uitgeoefend tijdens de laatste zes maanden; of  die het niveau van
de hogere cyclus van het secundair onderwijs niet gehaald heeft of  geen be-
roepskwalificaties heeft verworven; of  ouder is dan 50 jaar; of  als alleen-
staande een of  meer personen ten laste heeft; of  werkt in een sector of  in
een beroep in een lidstaat waar het onevenwicht tussen de seksen minstens
25 % hoger is dan het gemiddelde onevenwicht in alle economische secto-
ren van die lidstaat, en deel uitmaakt van de ondervertegenwoordigde sekse;
of  lid is van een etnische minderheid van een lidstaat, die sterker moet wor-
den via een taalopleiding, een beroepsopleiding of  een beroepservaring om
zijn kansen op een stabiele baan te verhogen.

Bijzonder kansarme werknemer: ieder persoon die 24 maanden of  meer
zonder werk zit.





Deel II : 

Fiches





GEBRUIKSAANWIJZING FICHES EN CUMULERINGSREGELS

Deze fiches bieden een aantal elementen waar men moet op letten bij het
zoeken naar de verenigbaarheid tussen de verschillende toegankelijke
steunvormen.   

Het spreekt vanzelf dat de fiches geen rechtsgeldigheid hebben.

Enkel de overheidsbesturen zijn bevoegd inzake de toekenning van steun.

Enkel de Europese Commissie is bevoegd om te oordelen over het feit of
het al dan niet om staatssteun gaat, of over de verenigbaarheid van deze
staatssteun met de concurrentieregels en de interne markt.

Voor meer informatie nodigen we de lezer uit om te gaan kijken naar de
wetteksten waarnaar wordt verwezen in de fiches.
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ENKELE BASISBEGRIPPEN

Staatssteun?

Niet alle steun die wordt toegekend door overheidsbesturen is staatssteun. 

Zoals u kunt lezen in punt 1.1.2 in het eerste deel van dit handboek kan het
zijn dat federale steun geen staatssteun is en gemeentelijke steun wel...
Daaraan moet worden gedacht als men van plan is om verschillende steun-
vormen die betrekking hebben op dezelfde toegelaten kosten, te cumule-
ren.

Dezelfde toegelaten kosten?

– hetzelfde onderzoeks- of  opleidingsprogramma, 

– de loonkosten voor eenzelfde werknemer, 

– hetzelfde investeringsproject, waaronder moet worden verstaan dat het
verboden is om het op te delen om de verschillende plafonds te omzeilen

– enz.

De verordening betreffende vrijstelling per categorie?

Het gaat om een «faciliterende» verordening voor de lidstaten, die bepaalt
onder welke drempels het niet nodig is dat de lidstaat de toegekende steun
aanmeldt, omdat de Commissie ervan uitgaat, op basis van haar ervaring
met de markt, dat de bedragen niet van aard zijn om de concurrentie te ver-
storen. 

Deze zogeheten groepsvrijstellingsverordening bepaalt de drempels voor
verschillende steuncategorieën, die overigens allemaal in een eigen kader
passen, in de vorm van een kaderregeling of  van richtsnoeren. 

Deze kaders vormen het leesrooster van de Commissie als een lidstaat een
steunregeling die ze wil invoeren, ter goedkeuring voorlegt.

De groepsvrijstellingsverordening wordt besproken in de fiches 2 tot 8 van
de voorgaande bladzijden.

Voor de Commissie bestaan er dus 3 soorten drempels:

– eerste niveau: Het plafond van de de-minimisverordening en de intensitei-
ten en plafonds van de groepsvrijstellingsverordening bepalen de drem-
pels waaronder een lidstaat een maatregel (ad hoc-steun of  steunregeling)



niet moet aanmelden; er moet gewoon een signaal gegeven worden op het
moment dat de maatregel wordt toegepast.  

– tweede niveau: Boven deze drempels, en tot aan de plafonds die bepaald
zijn door de kaderregelingen en richtsnoeren,  moet de maatregel worden
aangemeld door de lidstaat en onderzocht door de Commissie. Hetzelfde
geldt voor steun die is toegestaan door kaderregelingen of  richtsnoeren,
maar niet is opgenomen in de groepsvrijstellingsverordening.

– derde niveau: Elke maatregel die niet voldoet aan alle criteria die opge-
nomen zijn in de groepsvrijstellingsverordening, of  die de plafonds van de
kaderregelingen of  richtsnoeren overschrijdt, moet worden aangemeld
door de lidstaat en zal grondig worden onderzocht door de Commissie.

Het is de taak van de lidstaat om de nodige stappen te zetten met betrek-
king tot de Commissie zodat deze de verenigbaarheid van de steun met de
regels van het EG-Verdrag kan controleren. 

Geen enkele steun of  steunregeling mag worden uitgevoerd zonder de goed-
keuring van de Commissie.

Als de toegekende steun inderdaad staatssteun is, moet ze bovendien ex-
pliciet verwijzen naar de categorie waarop ze betrekking heeft uitgaande
van de verschillende verordeningen: ofwel de-minimissteun, ofwel steun die
vrijgesteld is op basis van de groepsvrijstellingsverordening EG 800/2008,
ofwel aangemelde steun en nummer van de aanmelding.

Drie belastingjaren?

De de-minimisregel houdt rekening met 3 belastingjaren. Per belastingaan-
slag houdt de Europese wetgever dus rekening met 3 jaren: het lopende jaar
en de twee vorige belastingjaren. Men moet dus elk jaar opnieuw de reke-
ning maken op het totaal van de de-minimissteun die door de onderneming
werd ontvangen, om het plafond niet te overschrijden. In het voorbeeld hier-
onder betekent dit dat de onderneming voor het lopende jaar z nog tot
75.000 euro de-minimissteun kan ontvangen. 

Jaar v w x y z

O n t va n ge n
de-minimis-
steun

25.000 100.000 75.000 25.000 25.000

Cumulering 200 000
(v+w+x)

200 000
(w+x+y)

125.000
(x+y+z)
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Opgelet: de sector van de primaire productie van landbouwproducten is on-
derworpen aan een specifieke verordening; het plafond van de de-minimis-
steun is vastgelegd op 7.500€ gespreid over 3 belastingjaren.

Overdracht van openbare dienst en mandatering

In het eerste deel van dit handboek wordt uitleg gegeven bij de uitdagingen
waarmee de sector van de sociale economie wordt geconfronteerd bij het
vervullen van opdrachten die deze van de overheid aanvullen.

Volgens een strikte interpretatie van staatssteun moet, vanaf  het ogenblik
dat de gekregen bedragen kunnen worden bestempeld als staatsteun (af-
hankelijk van de criteria openbare middelen, voordeel aan de begunstigde
en selectiviteit), de vorm van de relatie die bestaat met de overheid worden
geanalyseerd.

Dat levert twee denkbeeldige situaties op: 

– De subsidie, die verenigbaar kan zijn met de marktregels als ze wordt ge-
kwalificeerd als de-minimissteun, of  als ze beantwoordt aan de voorwaar-
den die uiteengezet zijn in de verschillende verordeningen en richtsnoeren
en, minstens, werd medegedeeld aan de Commissie.

– De compensaties, die toegekend zijn als tegenwaarde voor de dienstver-
lening, die moeten beschreven zijn in een duidelijk mandaat, en waarbij
ook de voorwaarden moeten zijn verduidelijkt aangaande de aard en de
duur van de opdracht, de berekening van de compensaties die uitgekeerd
moeten worden en de openbaredienstverplichting die werd toegekend aan
de organisatie. 

Anderzijds zijn er de begrippen: er lijkt een duidelijk onderscheid te zijn tus-
sen het begrip subsidie, dat verwijst naar een gift van de overheid, en het be-
grip mandatering, dat overeenstemt met een resultaatverbintenis, maar
door de termen die worden gebruikt in het « contract » tussen de overheid
en het organisme kan er gemakkelijk verwarring ontstaan tussen beide be-
grippen. 

De analyse ervan met betrekking tot staatsteun is echter erg verschillend.

Projectoproep en overheidsopdracht

De toekenning van een dienst via een openbare aanbesteding kan elke kwa-
lificatie als staatssteun volledig wegnemen. 

Een projectoproep is niet noodzakelijk een openbare aanbesteding. Als een
projectoproep gekoppeld is aan de verspreiding van gedetailleerd bestek-
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voorwaarden, lijkt deze formeel op een openbare aanbesteding, maar er
hangen geen wettelijke verplichtingen aan vast.  Bovendien geeft een pro-
jectoproep eerder toegang tot een subsidie dan tot een mandatering.

CUMULERINGSREGELS

Individuele steun of steunregelingen

• Kunnen worden «gecumuleerd» voor zover ze betrekking hebben op de ver-
schillende toegelaten uitgaven. Aldus kan uw onderneming steun krijgen
voor milieubescherming en werkgelegenheidssteun.

• Als de uitgaven die in aanmerking komen voor een steunvorm (bv. steun
ten behoeve van het milieu) volledig of  gedeeltelijk toegelaten zijn voor
steun die andere doeleinden nastreeft, dan is het gemeenschappelijk ge-
deelte onderworpen aan het plafond dat het meest gunstig is volgens de
van kracht zijnde regels.

DDee--mmiinniimmiisssstteeuunn

• De cumulering van verscheidene de-minimissteunmaatregelen is slechts toe-
gestaan voor een maximumbedrag van 200.000 € over 3 belastingjaren.

• Aangemelde steun + de-minimissteun: plafonds van aangemelde steun.

Bijvoorbeeld: u werft een werknemer aan volgens een commerciële APE-
regeling. Een commerciële APE is een aangemelde regeling. In het kader
van deze steunregeling kan een onderneming steun krijgen in de vorm van
APE-punten, die kan gaan tot 80 % van de loonlasten voor een werknemer. 

Indien u slechts een APE hebt ontvangen voor 40 % van de loonlast, kan
de steun die u krijgt volgens het aantal toegekende punten, worden aan-
gevuld met een de-minimissteun voor nog eens 40 % van de loonlast. De
gecumuleerde APE + de-minimissteun vertegenwoordigt dus 80 %, dus het
percentage dat maximaal toegelaten is door de aangemelde APE-regeling.

Dit is uiteraard slechts mogelijk als uw onderneming het de-minimispla-
fond nog niet overschreden heeft.

• Individuele steun of  niet-aangemelde steunregeling + de-minimissteun die
betrekking hebben op dezelfde toegelaten uitgaven: de bedragen ervan wor-
den opgeteld en het totaal mag niet hoger liggen dan het plafond dat is vast-
gelegd voor dit type van steun door de overeenkomstige verordening. 

• Voor eenzelfde uitgave waarvan het bedrag kan worden ingeschat, is het
soms verstandig om te kiezen tussen de-minimissteun en een andere toe-
gankelijke steun naargelang van de respectieve voorwaarden.
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Bijvoorbeeld: een informaticaconsultant begeleidt u gedurende 6 maanden
voor een loon van 8.000 €/maand

– u kiest bij voorkeur de de-minimissteun « Premie voor het inschakelen
van een RENTIC: dat levert 80% op van het loon van de consultant, ge-
plafonneerd op 5.000 €/maand, of  een totaal van 30.000 € (als u daar-
mee althans niet uitkomt boven het gecumuleerde de-minimisplafond van
200.000€ over 3 belastingjaren)

– u kan ook steun voor kmo-advies aanvragen (Premie voor adviesverle-
ning): de maximale intensiteit bedraagt hier slechts 50%, en is gepla-
fonneerd op 12.500€.

Aangemelde steun

• Blijft als dusdanig van toepassing tot de vervaldatum, ook als er nieuwe
verordeningen van kracht geworden zijn die andere steunintensiteiten of  -
plafonds vastleggen.

Bijvoorbeeld: een commerciële APE is een aangemelde regeling die gel-
dig is tot 2011; het dekken van de loonkosten tegen 80% is vrijgesteld van
aanmelding, hoewel de groepsvrijstellingsverordening EG 800/2008
slechts werkgelegenheidssteun toestaat tot 50% van de kosten.

• Naast de cumulering over dezelfde toegelaten uitgaven die deel uitmaakt
van een aangemelde steun, kan er nog enkel gecumuleerd worden tegen
de steunintensiteiten die bepaald zijn in die aanmelding, ook als blijkt dat
de groepsvrijstellingsverordening andere intensiteiten bepaalt.

Bijvoorbeeld: de aangemelde steunregeling N15/2003 (die aansluit bij het
decreet van 11.03.2004 betreffende stimuli voor het bevorderen van mi-
lieubescherming en het gebruik van duurzame energie), die werd afgeslo-
ten voor 10 jaar, voorziet in een maximale intensiteit van 40% van de
toegelaten uitgaven voor kmo's, terwijl de groepsvrijstellingsverordening
EG 800/2008 een vrijstelling tot 45% van de kosten toestaat.

DE FICHES: GEBRUIKSAANWIJZING

Elke fiche omvat 

• de gewestelijke naam van de overwogen steun

• een meetrooster:

– als het gaat om de-minimissteun die als dusdanig gedefinieerd is door de
subsidieoverheid

– de Europese steuncategorie waarbij de overwogen steun aansluit – ge-
kleurde sector



– het ondernemingstype dat in aanmerking komt voor de steun

– het kostentype waarop de steun betrekking heeft

– het toekennende overheidsbestuur

• een korte beschrijving van de steun

• cumuleringen waarvoor men moet opletten, afhankelijk van de Europese
categorie waarbij de steun kan aansluiten

Uit de lectuur van de vorige paragrafen blijkt duidelijk dat de verantwoor-
delijkheid voor de verenigbaarheid van de steun met de Europese regels uit-
sluitend bij de overheidsbesturen ligt. Dit geldt zowel voor de definitie van
de steun die ze toekennen (naleven van de intensiteiten), als voor de pro-
cedures inzake mededeling of  aanmelding bij de Commissie, evenals voor
de mededeling aan de ondernemingen over de kwalificatie van de steun en,
desgevallend, over de berekening van het bedrag van de equivalent-subsidie.

De verordening EG 1998/2006 betreffende de-minimissteun verduidelijkt dat
de subsidieoverheid het totale bedrag moet controleren van de de-minimis-
steun die een onderneming heeft ontvangen in de loop van de drie afgelopen
belastingjaren, vooraleer nieuwe steun kan worden toegekend.

Maar aangezien de waaier van mogelijke steunmaatregelen erg ruim is, is
het de taak van een onderneming om te beoordelen, vooraleer een nieuwe
aanvraag in te dienen, of  de potentiële cumulering van alle soorten ontvan-
gen steun samen betreffende dezelfde toegelaten uitgaven, niet zal leiden
tot een overschrijding van een plafond. Want uiteindelijk zal de onderne-
ming het surplus moeten terugbetalen.

Voor alle steun of  cumulering van steun (de-minimis inbegrepen) die be-
trekking heeft op dezelfde toegelaten uitgaven en die onder de drempels
van het eerste niveau blijven, hoeft de onderneming zich geen zorgen te
maken, aangezien de Commissie van oordeel is dat deze bedragen niet van
aard zijn om de concurrentie te vervalsen, of  dat de opgeleverde collectieve
winst (voor de werkgelegenheid of  voor het milieu bijvoorbeeld) deze steun
rechtvaardigt.

Het grootste probleem voor een onderneming is dus dat ze moet bepalen in
welke steuncategorie(ën) de ontvangen steun thuishoort, om het bereikte
cumuleringsniveau permanent te kunnen  controleren.

De minimis

Europese
classificatie
(kleuren)

Onderneming
stype

Kostentype
Oorsprong
van de steun
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De Commissie bepaalt dat elke steun of  steunmaatregel expliciet verwijst
naar de verordening waarop gesteund wordt; dit wordt jammer genoeg nog
niet systematisch toegepast.

De hier opgenomen fiches geven een ruim overzicht van de verschillende
steunvormen die toegankelijk zijn voor ondernemingen.  Er wordt niet inge-
gaan op gemeentelijke steun, wegens te lokaal, maar men moet deze wel in
het achterhoofd houden.

We herinneren er ook aan dat de interpretatiemarge erg ruim blijft en dat de
fiches geen rechtsgeldigheid hebben.

Voor ondernemingen is het vooral belangrijk om «verstandig» te reageren,
om zich de goede vragen te stellen, of  om eventueel aan de overheid te vra-
gen of  hun communicatie duidelijk genoeg is:

• Kan de steun die ik zou willen verkrijgen worden gekwalificeerd als staats-
steun?  Indien neen, kan de steun verkregen worden.

• Zo ja, gaat het om aangemelde steun? Wat zijn de plafonds? Kan ik de
steun nog combineren met andere vormen van inbreng?

• Gaat het om vrijgestelde steun? In welke categorie(ën) horen de ontvangen
bedragen thuis: werkgelegenheid? investering? Wat zijn de respectieve pla-
fonds van deze categorieën? Kan ik, voor elk van deze categorieën apart
genomen, de steun nog combineren met andere vormen van inbreng?

• Bevind ik mij nog altijd onder de de-minimisdrempel van 200.000€ over
drie belastingjaren?  

• Heeft de de-minimissteun die ik ontvang betrekking op dezelfde uitgaven
als steun die ik voordien heb ontvangen, en houdt de cumulering ervan
geen gevaren voor mij in?

Al deze vragen moeten worden overwogen vooraleer de steun wordt toege-
kend, maar ook nadien, bij het samenleggen van de bewijsstukken. De cu-
muleringsregels hebben immers betrekking op alle steuntypes, die
doorgaans worden gedefinieerd volgens de toegestane specifieke kostenty-
pes en de toegelaten uitgaven.

Al deze vragen zijn eveneens erg belangrijk voor de boekhouding. Het bij-
houden van een analytische boekhouding die afgestemd is op de ontvangen
steun, wordt dus aangeraden. Dat is overigens vaak een eis van de over-
heidsbesturen. Een dergelijke analytische boekhouding maakt een duidelijk
onderscheid tussen de ontvangen steunbedragen en de uitgaven die effec-
tief door deze steun werden gefinancierd.

Het is ook belangrijk om te weten dat de regio's, ten gevolge van de voltooiing
van het hervormingsproces van de staatssteun die de Commissie opstartte in
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2005,  begonnen zijn met een breed proces om hun steunregelingen in over-
eenstemming te brengen met de nieuwe van kracht zijnde regels.

De beslissende steunelementen:

Hoewel de begrippen economische activiteit en onderneming erg ruim zijn,
impliceert de kwalificatie van openbare steun als staatssteun dat er een
voordeel moet zijn tegenover andere ondernemingen die actief  zijn op de-
zelfde markt, dat kan leiden tot concurrentievervalsing en dat het handels-
verkeer tussen de lidstaten kan verstoren.  

Dat verklaart het onderscheid tussen het merendeel van de federale fiscale
steun die wordt toegekend aan alle ondernemingen, zoals structurele ver-
minderingen of  verminderingen voor doelgroepen, die niet kunnen worden
gekwalificeerd als staatssteun omdat ze helemaal geen selectief  effect heb-
ben, en regionale fiscale steun die wel een selectief  effect heeft en moet
worden gekwalificeerd als staatssteun (voor zover de steun eveneens de an-
dere voorwaarden vervult). 

Vanuit eenzelfde redenering kunnen we dan ook zeggen dat exploitatiesteun
aan een cluster of  een bedrijfsnetwerk met vzw-statuut, dat de uitwisseling
van kennis of  het aangaan van partnerschappen tussen ondernemingen wil
bevorderen, de concurrentie of  het handelsverkeer tussen de lidstaten niet
verstoort en dus niet als staatssteun moet worden beschouwd, terwijl een-
zelfde exploitatiesteun aan een onderneming wel staatssteun is.

Ook de aard van de geleverde diensten en niet het ontbreken van een impact
op de concurrentie, kan steun die wordt toegekend aan organismen die on-
dernemingen begeleiden zoals adviesbureaus, buiten het veld van de staats-
steun houden.  Bovendien zijn clusters niet meer dan schakels, en zijn de
echte begunstigden ondernemingen die bij het overwegen van staatssteun
moeten kijken naar het verschil tussen de reëel betaalde prijs en de prijs die
een andere privéorganisatie die niet over openbare steun beschikt, zou be-
taald hebben.

De directe begunstigde van de steun is een element waarmee rekening moet
worden gehouden. Zo spreekt de Commissie niet van staatssteun voor op-
leidingssteun die direct ten goede komt aan de persoon, zoals alternerende
opleidingen of  bedrijfsstages, zelfs al verloopt de vergoeding van de stagi-
aire of  van de opleiding via de onderneming.  

Verbruikssteun (financiering van de vraag) is ook geen staatssteun: dien-
stencheques zijn een voorbeeld daarvan.

De redenering van de Commissie om staatssteun toe te staan steunt, zoals
we hebben gezien, op twee aspecten: steun is toegestaan als het gaat om



erg geringe bedragen en als ze kan worden gerechtvaardigd door haar po-
sitief effect op het gemeenschappelijk belang.

Volgens de Commissie moet men dus in overweging nemen dat het totaal-
bedrag van alle ontvangen geringe steun niet hoger mag zijn dan het door
haar vastgestelde plafond, namelijk 200.000€ over 3 belastingjaren, het de-
minimisplafond. En dat geldt ook als de subsidieoverheid nalaat om dit de-
minimiskarakter te signaleren, en ze niet voldoet aan haar verplichting om de
drempel die de onderneming heeft bereikt te controleren vooraleer de steun
werd toegekend.

Dit geldt eveneens voor prijzen die worden toegekend bij wedstrijden, voor
zover de fondsen uit openbare middelen komen.

Daar tegenover staat dat steun die de onderneming ontving voor ze werd op-
gericht, beurzen of  steun aan de toekomstige bedrijfsleider niet tot het toe-
passingsveld van de staatssteun lijkt te behoren.

Een laatste punt gaat over Europese steun die naar ondernemingen gaat via
gewesten en gemeenschappen.  Deze Europese fondsen zijn eveneens on-
derworpen aan de bepalingen inzake staatssteun. De beheersautoriteiten
moeten bepalen:

– 1° : of  toegekende steun wordt beschouwd als staatssteun in de zin van
het EG-Verdrag – wat normaal gezien niet het geval is voor ESF-fondsen

– 2° : of  het gaat om staatssteun, die verenigbaar is met de van kracht
zijnde verordeningen

Als de steun toegekend is door een beheersautoriteit, is de verenigbaarheid
gewaarborgd.

De onderneming moet wel waakzaam blijven inzake het potentiële cumule-
ringsniveau. 

Leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) worden, ondanks hun
voorkeurstarieven, niet beschouwd als staatssteun.
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INVESTERING 





STRATEGISCHE INVESTERINGSSTEUN

Soort steun: subsidie.

Deze maatregel richt zich enkel tot projecten met een subsidiabel investe-
ringsbedrag van meer dan 8 miljoen euro

Intensiteit: 

– Tussen 5 en 10 %

– De steun wordt berekend als een percentage van het subsidiabele inves-
teringsbedrag. Dit bedrag bekomt men na aftrek van de afschrijvingsaftrek
en de BTW

Plafond: 1 miljoen euro per aanvraag, tenzij er een afwijking wordt toege-
staan door de Vlaamse Regering

Opgelet:

– In het nieuwe steunsysteem wordt de strategische waarde van de steun-
aanvragen getoetst aan een aantal criteria, namelijk: 1) bedrijfseconomi-
sche criteria; 2) sociale criteria; 3) ecologische criteria. De evaluatie aan
de hand van deze criteria levert een score op die, samen met de grootte
van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toegekende steunper-
centage bepaalt.

– Er kan een gecombineerd dossier worden ingediend met opleidingssteun,
het bedrag moet dan wel bestaan uit minimum 8.450.000 euro (minimum
450.000 euro voor opleidingen en minimum 8 miljoen euro voor investe-
ringen). Het plafond van de steun blijft echter maximaal 1 miljoen euro.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel investeringen en werkgelegenheid en mogen hiermee gecumu-
leerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van 10 %
(kleine onderneming) of  20 % (middelgrote onderneming) met een pla-
fond van 7,5 miljoen euro per onderneming per investeringsproject.

Wettelijk kader: 

Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, BS 25 maart 2003;
Besluit 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan on-
dernemingen in het Vlaamse Gewest en de lijst van de sectoren die in aanmerking komen voor
deze steun, BS 16 april 2008 en Ministerieel Besluit 18 april 2008 tot uitvoering van het Besluit
van 22 maart 2008, BS 30 maart 2009.

Steun voor KMO’s –
investeringen en
werkgelegenheid

KMO’s
Beroepsinveste-
ringskosten

VG S
teun voor K

M
O

’s
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PROJECTSUBSIDIES

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond: variabel

Opgelet:

– Steun verleend aan pilootprojecten is ofwel geen staatssteun of  valt onder
de-minimissteun. 

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).
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ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE





INNOVATIEFONDS SOCIALE ECONOMIE

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond: variabel, binnen de perken van de beschikbare mid-
delen

Duur: maximaal 36 maanden

Wettelijk kader: 

Besluit 19 juli 2007 houdende regeling van het Fonds ter bevordering van de sociale economie in
Vlaanderen, BS 26 oktober 2007.

x

Steun voor
onderzoek,
ontwikkeling
en innovatie

Erkende sociale economie onderne-
mingen, regionale incubatiecentra,
adviesbureaus, VOSEC, representa-
tieve werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, erkende SE
ondernemingenfederaties, erkende
reguliere sectorfederaties, Vlaamse
overheid, lokale besturen, provinciale
besturen, vzw’s (MVO), onderzoeksin-
stellingen, samenwerkingsverbanden
van bovenvermelde organisaties met
andere participanten

Onderzoeks-
kosten voor
een onder-
zoeksproject
die de SE en
MVO bevorde-
ren

VG

S
teun voor ond

erzoek, ontw
ikkeling en innovatie
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KMO PROGRAMMA 

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond:

• KMO-haalbaarheidsstudies: 

– Maximum 12 maanden

– Minimaal 10.000 euro

– 50 % aanvaarde kosten met een maximumsteun van 25.000 euro

– De basissteun kan verhoogd worden tot maximaal 35.000 euro in geval
de studie aansluit bij een beleidsdoelstelling of  in geval van een rele-
vante substantiële externe kennisinbreng van derden

– Maximaal 3 kmo-haalbaarheidsstudies per kalenderjaar per bedrijf

• KMO-innovatieproject:

– Maximum 24 maanden

– Minimaal 50.000 euro

– 35 % (45 % voor KO) aanvaarde kosten met een maximumsteun van
200.000 euro 

– De basissteun kan verhoogd worden tot maximaal 250.000 euro voor
projecten die aansluiten bij een beleidsdoelstelling of  die voorzien in
een relevante substantiële samenwerking tussen minstens twee onaf-
hankelijke bedrijven

– Maximaal 2 kmo-innovatieprojecten per kalenderjaar per bedrijf

Opgelet: 

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun voor technische haalbaarheidsstudies en mogen hiermee
gecumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van
75 % voor studies ter voorbereiden van activiteiten op het gebied van in-

x
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dustrieel onderzoek en 50 % voor studies ter voorbereiding van activitei-
ten op het gebied van experimentele ontwikkeling.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun voor onderzoek en mogen hiermee gecumuleerd worden
tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van:

• Plafonds voor projectsteun en haalbaarheidsstudies:

– indien het project overwegend fundamenteel onderzoek is: 20 miljoen
euro per onderneming per project/haalbaarheidsstudie

– indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 10 miljoen euro
per onderneming per project/haalbaarheidsstudie

– voor alle andere projecten: 7,5 miljoen euro per onderneming per pro-
ject/haalbaarheidsstudie

Soort O&O KO MO

Fundamenteel onderzoek 100 % 100 %

Industrieel onderzoek 70 % 60 %

Industrieel onderzoek met:
– samenwerking tussen ondernemingen voor grote onderne-

mingen: samenwerking grensoverschrijdend of  met ten min-
ste één kmo, of

– samenwerking van een onderneming met een onderzoeksor-
ganisatie, of

– verspreiding van resultaten

80 % 75 %

Experimentele ontwikkeling 45 % 35 %

Experimentele ontwikkeling met:
– samenwerking tussen ondernemingen voor grote onderne-

mingen: samenwerking grensoverschrijdend of  met ten min-
ste één kmo, of

– samenwerking van een onderneming met een onderzoeksor-
ganisatie

60 % 50 %

S
teun voor ond

erzoek, ontw
ikkeling en innovatie

Fiches 135



O&O BEDRIJFSPROJECTEN 

Soort steun: subsidie

Intensiteit:

– Onderzoeksprojecten: 40 %

– Ontwikkelingsprojecten: 15 %

Het steunpercentage kan verhoogd worden in een aantal gevallen. De steun
bedraagt minimaal 15 % en maximaal 80 %

Plafond:

– Minimaal 100.000 euro

– Maximaal 5 miljoen euro

Opgelet:

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Zie hoger met betrekking tot toegelaten Europese steundrempels en pla-
fonds.

x

Steun voor
onderzoek,
ontwikkeling en
innovatie

Elke
onderneming

Projectkosten VG
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O&O HAALBAARHEIDSSTUDIES

Soort steun: subsidie

Intensiteit:

– KMO’s: 50 %

– GO’s: 40 %

Plafond:

– Maximaal 50.000 euro met een maximale duur van 1 jaar

Opgelet:

– Een bedrijf  kan per jaar maximaal 3 individuele studies toegekend krij-
gen.

– Voor KMO’s geldt dit maximum ook voor het totaal van de O&O-haalbaar-
heidsstudies en KMO-haalbaarheidsstudies.

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Zie hoger met betrekking tot toegelaten Europese steundrempels en pla-
fonds.

x

Steun voor
onderzoek,
ontwikkeling en
innovatie

Elke
onderneming

Projectkosten VG
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ENERGIE EN MILIEU





ECOLOGIEPREMIE

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 

KMO’s: 40 % 

GO’s: 20 %

Plafond: 

– Maximum 1,75 miljoen euro per steunaanvraag

– De steun wordt berekend op de ecologische meerkost van de in aanmer-
king komende investeringscomponenten 

– Voor 2009 is er een budget voorzien van 120 miljoen euro en worden er
3 oproepen van telkens 40 miljoen euro georganiseerd

Opgelet:

• Een ecologiepremie wordt toegekend aan beste beschikbare technieken
die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst (LTL), waarop een
150-tal technologieën staan.

• Er kan geen steun verleend worden aan ondernemingen indien een admi-
nistratieve overheid over een dominerende invloed beschikt. Er is een ver-
moeden van dominerende invloed indien 50% of  meer van het kapitaal of
de stemrechten van de onderneming rechtstreeks of  onrechtstreeks in
handen van een administratieve overheid zijn.  

• Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar). Wij nemen aan
dat de-minimissteun hier van toepassing kan zijn. De overheid heeft dit niet
kunnen bevestigen.

• Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de
steunmaatregel steun voor milieubescherming. Het plafond bedraagt

x

Steun voor maatregelen
tegen klimaatverandering
en voor andere milieu-
doelstellingen

Alle onderne-
mingen

Ecologische 
beroepsinveste-
ringskosten

VG

S
teun ten b

ehoeve van het m
ilieu
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7,5 miljoen euro per onderneming per investeringsproject. De
steunintensiteit hangt af  van het soort milieusteun, bijvoorbeeld:

– Steun voor energiebesparing en steun voor het gebruik van hernieuw-
bare energiebronnen: 

> Investeringssteun is mogelijk tot 80 % voor KO en tot 70% voor MO
(60 % voor GO). 

> Exploitatiesteun is bij energiebesparing beperkt tot een periode van 5
jaar, bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogen de lid-
staten alle extra kosten ten opzichte van traditionele energiebronnen
dekken.

– Investeringssteun voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling: 80 %
voor KO en 70 % voor MO (60 % voor GO).  

Wettelijk kader: 

Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, BS 25 maart 2003;
Besluit 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in
het Vlaamse Gewest, BS 29 juni 2007; MB 01 oktober 2007 tot uitvoering van het BvR van 16 mei
2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Ge-
west, BS 15 oktober 2007; MB 20 mei 2008 ter uitvoering van artikel 11 van het BvR van 16 mei
2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Ge-
west, BS 30 mei 2008; Besluit 16 januari 2009 tot wijziging van het BvR van 16 mei 2007, BS
23 februari 2009, MB 20 februari 2009 tot uitvoering van het BvR van 16 januari 2009 tot toe-
kenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, BS 11
maart 2009.
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CONSULTANCY





ADVIESPREMIE 

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond:

• Haalbaarheidsstudie (éénmalig): 

– 75% van de advieskost met een maximum van 7.800 euro indien deze
leidt tot de oprichting van een sociaal economiebedrijf

– 50% van de advieskost met een maximum van 2.600 euro indien de
haalbaarheidsstudie niet leidt tot de oprichting van een sociaal econo-
miebedrijf

• Adhoc adviesverlening (2 x in een periode van 5 jaar): 50% van de ad-
vieskost met een maximum van 7.800 euro

• Basisopvolging: gratis, de volledige kostprijs van 1.560 euro wordt voor re-
kening van de Vlaamse overheid genomen

• Verplichte managementondersteuning bij verlieslatendheid: 

– Voor een onderneming met minder dan 50 werknemers bedraagt de tus-
senkomst 10.200 euro

– Voor een onderneming met meer dan 50 werknemers wordt dit bedrag
verhoogd tot 15.300 euro

Opgelet:

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Wij nemen aan dat deze uitgaven equivalent zijn aan de toegelaten uitga-
ven binnen de steunmaatregel steun ten behoeve van KMO consultancy en
mogen hiermee gecumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steu-
nintensiteit van 50 %. De overheid heeft dit echter niet kunnen bevestigen.

Wettelijk kader: 

Besluit Vlaamse regering 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma
van de meerwaardeneconomie, BS 28 november 2000.

x
KMO steun -
consultancy

Erkende SE
ondernemin-
gen

Advieskosten VG
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KMO-PORTEFEUILLE 

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond: afhankelijk van opleiding/soort advies

Opleiding: 

– Intensiteit: 50 % kostprijs

– Plafond: 2500 euro/kalenderjaar

– Minimum projectbedrag: 100 euro

Advies over ondernemen: 

Algemeen: 

– Intensiteit: 50 % kostprijs

– Plafond: 5000 euro/kalenderjaar

– Minimum projectbedrag: 100 euro

Strategisch: 

– Intensiteit: 50 % kostprijs

– Plafond: 25 000 euro/kalenderjaar

– Minimum projectbedrag: 10.000 euro

Advies over innoveren: 

– Intensiteit: 75 % kostprijs

– Plafond: 10.000 euro/kalenderjaar 

– Minimum projectbedrag: 100 euro

Advies over internationaliseren: 

– Intensiteit: 50 % kostprijs

– Plafond: 5000 euro/kalenderjaar 

– Minimum projectbedrag: 100 euro

Maximale subsidiebedrag per periode: 15 000 euro per kalenderjaar (met
uitzondering van strategisch advies waar de drempel op 25 000 euro ligt)

x
KMO steun –
consultancy

Opleidingssteun
KMO’s (en vrije
beroepen)

Opleidingskosten, ad-
vieskosten over onder-
nemen, innoveren en
internationaliseren

VG
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Opgelet:

– De KMO portefeuille is de opvolger van BEA en de vroegere opleidings- en
adviescheques.

– Vzw’s komen niet in aanmerking, behalve als dienstverlener. 

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun ten behoeve van KMO consultancy en mogen hiermee ge-
cumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van
50 % met een plafond van 7,5 miljoen euro per onderneming per inves-
teringsproject. 

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel opleiding en mogen hiermee gecumuleerd worden tot het maxi-
mum toelaatbare steunintensiteit van:

– Plafond: 2 miljoen euro per opleidingsproject

Wettelijk kader: 

Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, BS 25 maart 2003;
Decreet 15 juli 2005 tot wijziging van het decreet van 31/01/2003 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid, BS 29 augustus 2005; Besluit van de Vlaamse Regering 19 december
2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemers-
chapsbevorderende diensten, BS 10 maart 2009; Ministerieel besluit 1 januari 2009 tot uitvoe-
ring van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2009 tot toekenning van steun aan
kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, BS 9 april
2009.

Specifieke
opleiding

Algemene
opleiding

Normaal percentage 25 % 60 %

Overige:

MO 35 % 70 %

KO 45 % 80 %

Begunstigden: Kwetsbare of  gehandicapte
werknemers

35 % 70 %
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PROJECTEN ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT 

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond: Afhankelijk van het type diversiteitsplan

Klassieke diversiteitsplannen: 

– Intensiteit: tot een maximum van 2/3 van de totale subsidiabele kost

– Plafond: 10.000 euro

– Duur: 12, 18 of  24 maand

Clusterdiversiteitsplannen: 

– Intensiteit: tot een maximum van 2/3 van de totale subsidiabele kost 

– Plafond: 3.000 euro per clusterlid

– Duur: 12, 18 of  24 maand

Instap- en groeidiversiteitsplannen:

– Intensiteit: tot een maximum van 1/2 van de totale subsidiabele kost

– Plafond: 2.500 euro

– Duur: 6 maand of  1 jaar

Gratis ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van elk diversiteit-
plan door een projectontwikkelaar

Opgelet:

– Elke organisatie kan elk type plan éénmalig aanspreken.

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200. 000 euro over 3 belasting-
jaren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Wij nemen aan dat deze uitgaven equivalent zijn aan de toegelaten uitga-
ven binnen de steunmaatregel steun ten behoeve van KMO consultancy en
mogen hiermee gecumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steu-
nintensiteit van 50 %. De overheid heeft dit echter niet kunnen bevestigen.

x
KMO steun -
consultancy

Kleine en grote on-
dernemingen, in-
stellingen en lokale
besturen

Loon- en werkings-
kosten ter voorbe-
reiding en
uitvoering van het
diversiteitsplan
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Wettelijk kader: 

Besluit van de Vlaamse Regering 18 juli 2008 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en
de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid
van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2008 tot wij-
ziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria,
de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uit-
voering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, BS 6 november 2008.
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FLANDERS INSHAPE GRONDIG ADVIES 

Soort steun: subsidie 

Intensiteit en plafond: 

– KMO: 80 %

– Niet-KMO: 50 %

Plafond: 

– KMO’s: 6000 euro 

Opgelet:

– Begroting kleiner dan 7.500 euro.

– Maximum looptijd van een grondig advies is 10 mensdagen.

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200. 000 euro over 3 belasting-
jaren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun ten behoeve van KMO consultancy en mogen hiermee ge-
cumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van
50 %.

x
KMO steun -
consultancy

Bedrijven Advieskosten VG
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+ PREMIE

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50 % toegelaten kosten

Plafond: 400 euro/dag – 10.000 euro/project

Opgelet: 

– De + premie is op dit moment niet meer beschikbaar. Ze kan echter nog
van belang zijn bij de berekening van de-minimissteun.

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

x
KMO steun -
consultancy

Ondernemin-
gen in de SE
en KMO’s
(MVO)

Onderzoekskosten
of  consultantkos-
ten

Federaal
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TEWERKSTELLING 

Vele teksten beklemtonen het belang dat de EU toekent aan het mobiliseren
van de hele ondernemingswereld om de doelstellingen van Lissabon inzake
economische en sociale ontwikkeling te halen.

Extra aandacht moet worden geschonken aan de doelgroepen die het verst
verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. De richtsnoeren voor werkgelegenheid
2008-2010, die werden goedgekeurd door de Raad, beogen «de bevorde-
ring van de actieve inschakeling van hen die het meest uit de arbeidsmarkt
worden gesloten.» ; dit leidde tot een mededeling van de Commissie over ac-
tieve insluiting, die aandringt op een frequent en doeltreffend gebruik van
activeringsmaatregelen.

Werkgelegenheidssteun is van een andere orde: deze steun bestaat zowel uit
een vermindering van de lasten als uit subsidies voor ondernemingen en
activeringsmaatregelen. De Commissie verduidelijkt dat de maatregelen ten
bate van de werkgelegenheid enkel worden beschouwd als steun als ze be-
paalde ondernemingen of  productiesectoren bevoordelen en daardoor a pri-
ori andere bedrijven en productiesectoren uitsluiten.

Wat betreft het gamma van federale maatregelen zijn de meeste toeganke-
lijk voor alle ondernemingen en is er dus geen enkele vorm van selectiviteit.
Voorbeelden zijn structurele lastenverminderingen, maatregelen zoals Ac-
tiva, SINE (die overigens enkel dienen om de lagere productiviteit van werk-
nemers op te vangen), Maribel of  Art 60 §7. 

Deze analyse is ook van toepassing op gewestelijke maatregelen voor wat be-
treft de criteria die worden gebruikt om publieke steun te kwalificeren als
staatssteun. 





INVOEGWERKNEMER 

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 

– De basispremie voor de tewerkstelling van kansengroepen bedraagt maxi-
maal 50% van het in de erkenningsbeslissing vastgestelde refertebedrag,
gespreid over 2 jaar 

(35 % voor jaar 1 en 15 % voor jaar 2)

– Afhankelijk van de grootte van de onderneming komt er nog een premie
voor bijkomende tewerkstelling bij

Opgelet:

– De intensiteit van de steun is als volgt:

– De vaststelling van het refertebedrag per voltijds equivalente invoegwerk-
nemer varieert naar gelang van de hoogte van de totale loonkosten.

– Deze maatregel is niet toegankelijk voor de steenkoolsector, de scheeps-
bouwsector, de vervoersector en bedrijven erkend in het kader van de dien-
stencheques.

Steun voor
kwetsbare en ge-
handicapte
werknemers

Vennootschap-
pen (die bijko-
mende
tewerkstelling
realiseren)

Loonkosten VG

Begunstigden % van de loonkost i.f.v.
refertebedrag

Jaar 1 Jaar 2

Micro- en kleine onderneming 50% 30%

Middelgrote onderneming 42,5% 22,5%

Grote onderneming 35 % 15 %
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– Deze maatregel wordt vaak gecombineerd met de RSZ vrijstelling.

– Steun verleend aan invoegbedrijven voor de tewerkstelling van een doe-
groepwerknemer dat wordt gecumuleerd met andere vormen van tewerk-
stellingssteun mag nooit hoger zijn dan de bruto loonkost van de
werknemer in kwestie en de kosten hieraan verbonden.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel werkgelegenheidssteun - steun voor het in dienst nemen van
kwetsbare werknemers en mogen hiermee gecumuleerd worden tot het
maximum toelaatbare steunintensiteit van 50 % over een periode van één
of  twee jaar (in het geval van uiterst kwetsbare werknemers) met een pla-
fond van 5 miljoen euro/onderneming/jaar.

Wettelijk kader: 

Besluit 8 september 2000, BS 28 november 2000 en Besluit 15 juli 2005 betreffende de erken-
ning en financiering van de invoegbedrijven, BS 29 juli 2005.
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TEWERKSTELLINGSPREMIE VOOR 50 +

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 

– Afhankelijk van het werkelijk betaald brutoloon in een kwartaal

– Voor een maximale periode van 4 opeenvolgende kwartalen, te rekenen
vanaf  het kwartaal volgend op het kwartaal van aanwerving

– Het bedrag kan verminderd worden als er periodes zijn waarin geen loon
verschuldigd is aan de werknemer

Opgelet:

– De intensiteit kan verschillen naargelang het werkelijk betaald brutoloon
in een kwartaal (vanaf  1 januari 2009):

– Deze maatregel is combineerbaar met andere maatregelen zolang het to-
taal aan subsidies niet groter wordt dan de loonkost.

– Deze maatregel is niet combineerbaar met dienstencheques.

– Openbare instellingen, bedrijven waarvan de loonkosten gedurende het
jaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de premie voor meer dan 50 %

Steun voor kwetsbare
en gehandicapte
werknemers

Privé onderne-
mingen

Loonkosten VG

Brutoloon per kwartaal Premie per kwartaal

2400-4200 euro 1200 euro

4200-6000 euro 2100 euro

6000-10 500 euro 3000 euro

+ 10 500 euro 4500 euro
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gefinancierd werden met subsidies verleend door de federale of  Vlaamse
overheid, de steenkoolsector en de scheepsbouw zijn uitgesloten van deze
maatregel.

– De premie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Wettelijk kader:

Decreet 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 7 juni 2004 en
Besluit 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, BS 23 juni 2006.
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SUBSIDIES VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP: VLAAMSE ONDER-
STEUNINGSPREMIE, GEBARENTAAL ORAAL- EN SCHRIJFTOLKEN, AAN-
PASSING VAN DE ARBEIDSOMGEVING, TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN
VAN ARBEIDSGEREEDSCHAP EN KLEDIJ 

Soort steun: subsidie

VOP

Intensiteit: 

• de werkgever ontvangt een percentage van het referteloon (loon + ver-
plichte werkgeversbijdragen – verminderingen van werkgeversbijdragen)
naargelang het kwartaal:

– kwartaal van aanwerving + 4 volgende: 40 % 

– kwartaal 6 -17: 30 %

– kwartaal 18 - einde tewerkstelling: 20 %

• op gemotiveerde aanvraag van de werkgever kan de VDAB telkens voor be-
paalde duur een verhoging toestaan tot max. 60 % van het referteloon

Opgelet:

– De VOP vervangt VIP en CAO 26.

– Deze maatregel mag niet gecombineerd worden met het doorstromings-
programma, Wep-plus en Gesco Wep-plus, met de loonpremie tewerk-
stelling sociale werkplaats en met de loonpremie tewerkstelling in een
beschutte werkplaats.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun voor gehandicapte werknemers en mogen hiermee ge-
cumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van

Steun voor kwets-
bare en gehandi-
capte werknemers

Natuurlijke per-
sonen of  pri-
vaatrechtelijke
rechtspersonen,
onderwijsinstel-
lingen en open-
bare besturen

Loonkost, kosten
aanpassing arbeids-
post, kosten arbeids-
gereedschap en
–kledij, verplaat-
sings- en verblijfs-
kosten, kosten
ondersteuning tolken

VG
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75 % gedurende de gehele periode waarin de gehandicapte werknemer in
dienst is met een plafond van 10 miljoen euro/onderneming/jaar.

– De uitgaven ten behoeve van de extra kosten van het in dienst hebben van
gehandicapte werknemers mogen tot 100 % gefinancierd worden met een
plafond van 10 miljoen euro/onderneming/jaar.

Wettelijk kader:

Besluit Vlaamse Regering 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met
een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
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SOCIALE WERKPLAATSEN

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 

– Loonpremie voor jaar 1 en 2: 18.492,76 euro 

– Loonpremie vanaf  jaar 3: 16.643,48 euro 

– Omkaderingssubsidie per 5 VTE in dienst zijnde DG WN: 15.603 euro 

– Omkaderingssubsidie arbeidzorg: 27.353,19 per 5 VTE arbeidszorgme-
dewerkers

Opgelet:

–-De loonpremie mag niet gecumuleerd worden met een andere tussen-
komst in de loonkosten die bij decreet of  besluit aan eenzelfde tewerk-
stelling wordt toegekend.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun voor uiterst kwetsbare werknemers en mogen hiermee
gecumuleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van
50 % over een periode van twee jaar met een plafond van 5 miljoen
euro/onderneming/jaar.

– Een sociale werkplaats heeft recht op RSZ-vermindering, ondersteuning
van het management (vast bedrag per VTE WN en omkaderingspersoneel)
en ondersteuning door een adviesbureau.

Wettelijk kader: 

Decreet Vlaams Parlement 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, BS 2 september 1998; Be-
sluit Vlaamse Regering 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werk-
plaatsen, BS 23 februari 1999 en Ministerieel Besluit 21 juni 1999 tot uitvoering van het besluit
van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werk-
plaatsen, BS 21 september 1999. 
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BESCHUTTE WERKPLAATSEN 

De Commissie staat welwillend tegenover de aanwerving van gehandicapte
werknemers door ondernemingen, omdat ze vindt dat «werkgelegenheid en
arbeid essentiële elementen zijn om de gelijkheid van kansen voor iedereen
te waarborgen» (Richtlijn openbare aanbestedingen klassieke sectoren
2004/18/EG van 31 maart 2004). Meer specifiek  wil de Commissie dat
beschutte werkplaatsen, om overheidsopdrachten te kunnen binnenhalen
volgens de normale concurrentievoorwaarden, een voorbehouden recht toe-
gekend krijgen om deel te nemen aan procedures voor openbare aanbeste-
dingen.

De welwillendheid reikt ook tot werkgelegenheidssteun omdat daarin een
specifieke categorie bestaat voor tewerkstellingssteun aan gehandicapte
werknemers. Deze categorie laat hogere steunintensiteiten toe, zowel in
duur als in intensiteit, dan deze die van toepassing zijn op de aanwerving
van achtergestelde werknemers.

Soort steun: subsidie

Intensiteit en plafond: 

• Loonpremie: 

– per gepresteerd of  gelijkgesteld uur door een werknemer met een han-
dicap wordt een forfaitair bedrag toegekend: 7,49 euro/uur 

– een bijkomende subsidie voor de tewerkstelling van zwakke werknemers:
1,93 euro/uur 

• Omkaderingspremie:
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Opgelet:

• Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel steun voor gehandicapte werknemers en mogen hiermee gecu-
muleerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van 75 %
gedurende de gehele periode waarin de gehandicapte werknemer in dienst
is met een plafond van 10 miljoen euro/onderneming/jaar.

• De uitgaven ten behoeve van de extra kosten van het in dienst hebben van
gehandicapte werknemers mogen tot 100 % gefinancierd worden met een
plafond van 10 miljoen euro/onderneming/jaar.

• Men heeft ook recht op :

– managementondersteuning dat bestaat uit een vast bedrag per werk-
nemer en per omkaderingspersoneelslid;

– ondersteuning door een adviesbureau;

– investeringssubsidies voor onroerende goederen. Het bedrag van deze
subsidie is afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden en
van het aantal personen met een handicap dat men tewerkstelt. 

• Men kan deze loonsubsidie niet combineren met de VOP maatregel.

Wettelijk kader: 

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoor-
waarden van de beschutte werkplaatsen, BS 25 juli 2000 en Besluit van de Vlaamse regering van
19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werk-
nemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie, BS 16 januari 1997, gewijzigd bij Besluit 30 maart 2001.

Maximaal # gesubsidieerd Maximale subsidie (1/2009)

Leider
1 per BW (min 25 personen m/e
handicap)

19.707,55 euro

Assistent-leider
1 per 100 personen m/e handi-
cap

18.152,66 euro

Maatschappelijk assistent/soci-
aal verpleegkundige

1 per 100 personen m/e handi-
cap

14.085,73 euro

Monitor 1 per 10 personen m/e handicap 12.421,28 euro

Administratief  bediende 1 per 50 personen m/e handicap 12.461,95 euro

Personeelslid economische uit-
daging

½ per BW (BW groter dan 150
personen m/e handicap krijgen
½ extra per begonnen schijf  van
100 personen m/e handicap)

44.378,40 euro
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OPLEIDING





STRATEGISCHE OPLEIDINGSSTEUN

Soort steun: subsidie 

Deze maatregel richt zich enkel tot opleidingsprojecten vanaf  450.000 euro
gedurende een periode van maximum 3 jaar.

Intensiteit: 

– Minimaal 20 % en maximaal 25 % van de kosten die in aanmerking
komen.

– Afhankelijk van de score die het bedrijf  haalt op een aantal criteria: be-
drijfseconomisch, sociaal en ecologisch.

Opgelet:

– In het nieuwe steunsysteem wordt de strategische waarde van de steun-
aanvragen getoetst aan een aantal criteria, namelijk: 1) bedrijfseconomi-
sche criteria die peilen naar de prestaties en de leefbaarheid van de
onderneming; 2) sociale criteria die nagaan of  de onderneming haar so-
ciaal maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt; 3) ecologische crite-
ria die de inspanningen beoordelen die de onderneming levert om een
milieuzorgsysteem uit te bouwen.

De evaluatie aan de hand van deze criteria levert een score op die, samen
met de grootte van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toege-
kende steunpercentage bepaalt.

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel opleidingssteun en mogen hiermee gecumuleerd worden tot
het maximum toelaatbare steunintensiteit van:

Opleidingssteun

KMO’s die een omvang-
rijke opleidingsproject
uitvoeren in het Vlaams
Gewest

Opleidingskosten VG

Specifieke
opleiding

Algemene
opleiding

Normaal percentage 25 % 60 %

Overige:

MO 35 % 70 %

KO 45 % 80 %

Begunstigden: Kwetsbare of  gehandicapte
werknemers

35 % 70 %

O
p
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ingssteun
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– Het plafond bedraagt 2 miljoen euro per opleidingsproject.

– Er kan een gecombineerd dossier worden ingediend met investeringssteun,
het bedrag moet dan wel bestaan uit minimum 8.450.000 euro (mini-
mum 450.000 euro voor opleidingen en minimum 8 miljoen euro voor in-
vesteringen). Het plafond van de steun blijft echter maximaal 1 miljoen
euro.

Wettelijk kader: 

Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, BS 25 maart 2003;
Besluit 22 februari 2008 van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings-
en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de lijst van de sectoren die in
aanmerking komen voor deze steun, BS 16 april 2008 en Ministerieel Besluit 18 april 2008 tot
uitvoering van het BvR van 22 maart 2008, BS 30 maart 2009.

TUSSENKOMST BIJ OPLEIDING IN EEN COMPETENTIECENTRUM VAN
VDAB

Soort steun: gedeeltelijke of  volledige vrijstelling van betaling voor bepaalde
categorieën werknemers

Intensiteit en plafond: afhankelijk van de type vrijstelling: neem hiervoor
contact op met de VDAB

Opgelet: 

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel opleidingssteun: zie hoger.

– Plafond: 2 miljoen euro per opleidingsproject.

Wettelijk kader: 

Besluit 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroeps-
opleiding, BS 14 januari 1989.
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FINANCIERING/GARANTIES

De Commissie staat welwillend tegenover de aanwerving van gehandicapte
werknemers door ondernemingen, omdat ze vindt dat «werkgelegenheid en
arbeid essentiële elementen zijn om de gelijkheid van kansen voor iedereen
te waarborgen» (Richtlijn openbare aanbestedingen klassieke sectoren
2004/18/EG van 31 maart 2004). Meer specifiek  wil de Commissie dat
beschutte werkplaatsen, om overheidsopdrachten te kunnen binnenhalen
volgens de normale concurrentievoorwaarden, een voorbehouden recht toe-
gekend krijgen om deel te nemen aan procedures voor openbare aanbeste-
dingen.

De welwillendheid reikt ook tot werkgelegenheidssteun omdat daarin een
specifieke categorie bestaat voor tewerkstellingssteun aan gehandicapte
werknemers. Deze categorie laat hogere steunintensiteiten toe, zowel in
duur als in intensiteit, dan deze die van toepassing zijn op de aanwerving
van achtergestelde werknemers.
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PARTICIPATIEFONDS: STARTEO/OPTIMEO, CASHEO, STARTLENING-SOLI-
DAIRE LENING, INITIO, PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN, BUSINESS
ANGEL +

Soort steun: lening

Opgelet:

– De startlening kan gecumuleerd worden met een Starteo maar het bedrag
van de twee leningen samen mag niet hoger liggen dan het maximumbe-
drag van de Starteo.

– Personen aan wie een solidaire lening werd toegekend voor het opstarten
van hun zaak, kunnen binnen twee jaar volgend op hun vestiging, een
nieuwe Solidaire lening + bekomen. 

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar).

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven binnen de steun-
maatregel investeringen en werkgelegenheid en mogen hiermee gecumu-
leerd worden tot het maximum toelaatbare steunintensiteit van 10 %
(kleine onderneming) of  20 % (middelgrote onderneming) met een pla-
fond van 7,5 miljoen euro per onderneming per investeringsproject.

Wettelijk kader: 

Artikelen 73-85 Wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 31 juli 1992 en
Koninklijk besluit 22 december 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van
de artikelen 73 tot 84 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, be-
treffende het Participatiefonds, BS 12 januari 1993.

x
Steun voor KMO’s –
investeringen en
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PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV (PMV): VLAAMS INNOVATIE-
FONDS (VINNOF), CULTUURINVEST, ARKIMEDES, WINWINLENING, WAAR-
BORGREGELING

Soort steun: risicokapitaal 

Intensiteit en plafond: afhankelijk van de maatregel in kwestie:

– ARKimedes verdubbelt het aanbod aan risicokapitaal voor jonge groeibe-
drijven. Het ARKimedes-Fonds, ter waarde van 110 miljoen euro, biedt
één euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen
(ARKIVs) investeren 

– CultuurInvest verleent cultuurbedrijven toegang tot risicodragend kapitaal 

– Vinnof  investeert in innovatieve starters met een hoog risicoprofiel en sterk
groeipotentieel

– Winwinlening moedigt particulieren via een belastingvoordeel aan om voor-
delig te lenen aan startende ondernemingen

Opgelet:

– Winwinlening en waarborgregeling: Op het moment van toekenning van de
steun mag het totaal van alle ontvangen de-minimissteun het plafond van
200.000 euro over 3 belastingjaren niet overschrijden (inclusief  het lo-
pende belastingjaar).

– De vzw kan beroep doen op de waarborgregeling mits zij een economi-
sche activiteit uitvoert (tegen marktconforme prijzen) en niet hoofdzake-
lijk gefinancierd wordt door overheidssubsidies (meer dan 50 % gedekt
door inkomsten uit verkopen).

– Deze uitgaven (behalve de waarborgregeling) zijn equivalent aan de toe-
gelaten uitgaven binnen de steunmaatregel risicokapitaal. Het plafond
voor investeringstranches door het investeringsfonds bedraagt 1,5 mil-
joen euro per doelonderneming over een periode van 12 maanden.

Wettelijk kader: 

Decreet 7 mei 2004, BS 8 juni 2004 en Beslissing Vlaamse regering 29 april 2005 betreffende
de oprichting van het Vlaams Innovatiefonds; Decreet 19 december 2003 betreffende het active-
ren van risicokapitaal in Vlaanderen, BS 17 februari 2004 en Besluit 3 december 2004 van de
Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet betreffende het activeren van risicokapi-
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taal in Vlaanderen, BS 30 december 2004; Decreet 19 mei 2006 betreffende de winwinlening, BS
30 juni 2006 en Besluit 20 juli 2006 houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 be-
treffende de Winwinlening, BS 17 augustus 2006; Besluit Vlaamse regering 31 maart 2006 tot
oprichting van het risicokapitaalfonds Cultuurinvest; Decreet 6 februari 2004 betreffende een
waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 20 februari 2004; Be-
sluit van de Vlaamse Regering 7 november 2008 betreffende erkenning van een financiële crisis
en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 21 no-
vember 2008; Besluit van de Vlaamse Regering 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedu-
rele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 1 maart
2005; Besluit van de Vlaamse regering 20 februari 2004 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor
kleine en middelgrote ondernemingen, BS 8 maart 2004.
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SOCIAAL INVESTERINGSFONDS 

Soort steun: lening (hiervoor zal het SIFO trekkingsrechten verstrekken aan
instellingen die door het SIFO zijn erkend, de “Erkende financiers”)

Intensiteit en plafond: 

– Het aan de Erkende Financier gevraagde financieringsbedrag (voor inves-
terings-, bedrijfskapitaalkredieten, achtergestelde en overbruggingskre-
dieten), waarvoor cofinanciering gevraagd wordt van het SIFO, is niet
hoger dan 150 000 euro

– Indien het bedrag toch hoger is, kan de Erkende Financier aan het SIFO
een gemotiveerd verzoek richten om het dossier in kwestie alsnog als Spe-
cifiek Dossier te erkennen

Opgelet:

– Het federale Kringloopfonds zal vanaf  1 januari 2009 geen nieuwe dossiers
betreffende toekenning van kredieten meer kunnen goedkeuren. Het SIFO
is het Vlaams alternatief  voor dit federale Kringloopfonds.

– De aan de Erkende Financier gevraagde financieringsmiddelen worden niet
gebruikt voor de terugbetaling van bestaande schulden.

– Op het moment van toekenning van de steun mag het totaal van alle ont-
vangen de-minimissteun het plafond van 200.000 euro over 3 belastingja-
ren niet overschrijden (inclusief  het lopende belastingjaar). De Erkende
Financier moet aan de ontlener in een Specifiek Dossier schriftelijk ver-
klaren dat de ontvangen middelen steun betreffen die vallen binnen de
de-minimisbepalingen.
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FISCALE MAATREGELEN





FISCAAL VOORDEEL WINWINLENING

Soort steun: fiscaal voordeel: (A) jaarlijkse belastingvermindering en (B)
mogelijkheid tot een eenmalige belastingvermindering als een deel van
de Winwinlening niet wordt terugbetaald

Verbonden aan de winwinlening

Opgelet:

– Om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering moet de kre-
dietgever onderworpen zijn aan de personenbelasting.

– De jaarlijkse belastingvermindering bedraagt 2,5 % van de berekenings-
grondslag met een maximum van 1250 euro gedurende 8 jaar.

– De eenmalige belastingvermindering bedraagt 30 % van de berekenings-
grondslag (in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of  vereffe-
ning).
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BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De meeste steun die wordt toegekend door het Brussels Gewest is opgeno-
men in één enkele tekst: de organieke ordonnantie van 13 december 2007
betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie.

Bepaalde Brusselse gemeenten kennen steun toe, zoals premies voor een
eerste vestiging in de gemeenten Anderlecht en Elsene.  Andere gemeenten
stellen lokalen ter beschikking. Als ze moeten worden beschouwd als staats-
steun (zie criteria in deel I), moeten ze worden geanalyseerd met betrek-
king tot de betrokken toegelaten uitgaven om een beeld te krijgen van de
potentiële cumulering met andere ontvangen steun.

Steun van de Cocof  (FGC) is niet vaak staatssteun. Maar afhankelijk van de
bedrijfstak en gezien de Europese definitie van een economische activiteit
en van een onderneming, die geen rekening houdt met het juridisch statuut
van een onderneming, en ook niet met de financieringswijze, kan sommige
steun onder het toepassingsveld van staatssteun vallen.

Conclusie: waakzaamheid en duidelijke uitleg vragen aan de subsidieover-
heid betreffende de kwalificatie van de toegekende steun (cfr. inleidend ge-
deelte fiches – gebruiksaanwijzing fiches en cumuleringsregels).
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INVESTERING





INVESTERINGSSTEUN

Soort steun: subsidie, intrestsubsidie,  en/of  versnelde afschrijvingen of
vrijstelling van onroerende voorheffing

Intensiteit: percentage variabele investeringskosten volgens de criteria voor
werkgelegenheid en economisch beleid.

Plafonds: 

– in ontwikkelingszones: BKO – 35% ; KO – 25% ; MO – 25%

– buiten ontwikkelingszones: BKO – 15% ; KO – 15% ; MO – 7.5%

voor een totaal dat niet hoger ligt dan 350.000 €/onderneming/jaar

Opgelet:

– Deze uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor investe-
ringssteun aan kmo's en kunnen daar eventueel gecumuleerd mee wor-
den tot aan de maximaal toegestane intensiteit.Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

KMO steun - in-
vesteringen en
werkgelegenheid

KMO
Kosten van de in-
vesteringen

BHG 

Regionale steun KMO
Kosten van de in-
vesteringen

BHG 

K
M

O
 steun / R

egionale steun

BKO KO MO

Investerings- en werkgelegen-heidssteun
in ontwikkelingszone
buiten ontwikkelingszone

35%
20%

35%
20%

25%
10%

Plafond: 7.5 mio€/onderneming/project
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STEUN OM TE VOLDOEN AAN DE MILIEUNORMEN

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50% van het toegelaten investeringsbedrag als het lager is dan
100.000€ ; 50% van de investering op de schijf  die lager is dan 100.000€
en 30% op de schijf  die hoger is dan 100.000€ als de toegelaten investe-
ring hoger is dan 100.000€

Plafond: maximum 1 steun voor het voldoen aan de milieunormen; maxi-
mum 80.000€/onderneming/jaar

Opgelet:

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van alle ontvangen de-
minimissteun niet hoger zijn dan 200.000 € over 3 belastingjaren (met in-
begrip van het lopende jaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit van 9.04.09 – BS 5.05.09

x KMO/GO
Kosten van de in-
vesteringen

BHG 

DD
ee
 mm
iinn
iimm
iiss
sstt
ee
uu
nn

184 Fiches



ONDERZOEK, ONTWIKKELING & INNOVATIE





STEUN AAN INDUSTRIEEL ONDERZOEK

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50%, met vermeerdering tot 75% (KMO) of  65% (GO) bij sa-
menwerking met andere ondernemingen of  onderzoekscentra voor kmo's 

Opgelet:

– Deze steun kan met geen enkele andere gewestelijke steun worden gecu-
muleerd.

– Als een onderneming steun krijgt van een ander overheidsbestuur dan het
Gewest voor dezelfde toegelaten uitgaven, dan wordt het bedrag van de
gewestelijke steun verminderd tot de cumulering niet meer hoger is dan
het plafond dat vastgesteld is door de gewestelijke steunmaatregel.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 21.02.02 – BS van 06.03.02; Besluit van 18.07.2002 – BS van 07.08.02

Steun voor OO&I KMO/GO
Personeelskosten,
algemene kosten

BHG 

S
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erzoek, ontw
ikkeling en innovatie

Fiches 187



STEUN VOOR PRECONCURRENTIËLE ONTWIKKELING

Soort steun en intensiteit: 

– Subsidie: 25% van de toegelaten uitgaven, met een vermeerdering tot 50%
(kmo's) of  40% (go's) bij samenwerking met andere ondernemingen of
onderzoekscentra

– Terugvorderbaar voorschot: 40% van de toegelaten uitgaven

Opgelet:

– Deze steun kan met geen enkele andere gewestelijke steun worden gecu-
muleerd.

– Als een onderneming steun krijgt van een andere overheid dan het Gewest
voor dezelfde toegelaten uitgaven, dan wordt het bedrag van de geweste-
lijke steun verminderd tot de cumulering niet meer hoger is dan het pla-
fond dat vastgesteld is door de gewestelijke steunmaatregel.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 21.02.02 – BS van 06.03.02; Besluit 18.07.2002 – BS van 07.08.02

Steun voor OO&I KMO/GO
Personeelskosten,
algemene kosten

BHG 
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STEUN VOOR TECHNISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIES

Soort steun : subsidies

Intensiteit: 

– 75% van de toegelaten kosten als de studie betrekking heeft op een in-
dustrieel onderzoeksproject 

– 50% als de studie betrekking heeft op een experimenteel ontwikkelings-
project

Plafond: 125.000 €/project

Opgelet :

– Deze steun kan met geen enkele andere gewestelijke steun worden gecu-
muleerd.

– Als een onderneming steun krijgt van een ander overheidsbestuur dan het
Gewest voor dezelfde toegelaten uitgaven, dan wordt het bedrag van de
gewestelijke steun verminderd tot de cumulering niet meer hoger is dan
het plafond dat vastgesteld is door de gewestelijke steunmaatregel.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 21.02.02 – BS van 06.03.02; Besluit van 18.07.2002 – BS van 07.08.02

Steun voor OO&I KMO
Personeelskosten,
algemene kosten
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STEUN VOOR HET AANVRAGEN EN BEHOUDEN VAN OCTROOIEN

Voor octrooien die voortkomen uit resultaten die werden verkregen in het
kader van een R&D-project dat werd gesteund door het Brussels Gewest.

Soort steun: subsidie

Intensiteit:

– 60% voor een industrieel onderzoeksproject

– 35% voor een experimenteel ontwikkelingsproject

Opgelet:

– Deze steun kan met geen enkele andere gewestelijke steun worden gecu-
muleerd.

– Als een onderneming steun krijgt van een ander overheidsbestuur dan het
Gewest voor dezelfde toegelaten uitgaven, dan wordt het bedrag van de
gewestelijke steun verminderd tot de cumulering niet meer hoger is dan
het plafond dat vastgesteld is door de gewestelijke steunmaatregel.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 21.02.02 – BS van 06.03.02; Besluit van 18.07.2002 – BS van 07.08.02

Steun voor OO&I KMO
Personeelskosten,
algemene kosten

BHG 
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ENERGIE EN MILIEU





STEUN BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU

Soort steun: subsidie

Intensiteit: basissteun van 30% van de toegelaten investeringen voor KO,
25% voor MO, 15% voor GO; voorwaardelijke aanvullende steun van 5% en
10% van de toegelaten investering

Plafond: 45% van de toegelaten investering voor KO, 40% voor MO, 30%
voor GO; maximum 80.000€/onderneming/jaar

Opgelet :

– Steun die cumuleerbaar is met algemene investeringssteun uitsluitend
voor het gedeelte waarmee geen rekening werd gehouden door de steun
ten behoeve van het milieu.

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS van 10.01.08 ; Besluit van 2.04.09 – BS van 5.05.09

x

Steun voor mi-
lieubescherming
/overschrijding
van de normen

KMO/GO
Kosten van bijko-
mende investerin-
gen

BHG 

x

Steun voor mi-
lieubescherming
/aanpassing aan
milieunormen

KMO/GO
Kosten van bijko-
mende investerin-
gen

BHG 
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STEUN TEN GUNSTE VAN ENERGIEBESPARING EN VOOR DE PRODUCTIE
VAN ENERGIE MET HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Soort steun: subsidie

Intensiteit: basissteun van 45% van het toegelaten investeringsbedrag voor
KO, 35% voor MO, 25% voor GO; voorwaardelijke aanvullende steun van 5%
van het toegelaten investeringsbedrag

Plafond: 50% van de investering voor KO, 40% voor MO, 30% voor GO; maxi-
mum 80.000€/onderneming/jaar

Opgelet:

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS van 10.01.08 ; Besluit van 2.04.09 – BS van 5.05.09

x
Steun voor mi-
lieubescherming

KMO/GO
Kosten van
bijkomende
investeringen

BHG 
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STEUN VOOR DE PRODUCTIE VAN ECOPRODUCTEN

Soort steun: subsidie

Intensiteit: basissteun 35% van het investeringsbedrag; voorwaardelijke aan-
vullende steun 5% van het investeringsbedrag

Plafond: 40% van het investeringsbedrag en maximum 80.000€/onderne-
ming/jaar

Opgelet :

– Steun die cumuleerbaar is met algemene investeringssteun uitsluitend
voor het gedeelte waarmee geen rekening werd gehouden door de steun
voor het vervaardigen van ecologische producten.

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS van 10.01.08 ; Besluit van 2.04.09 – BS van 5.05.09

x KMO/GO

Investering voor
de productie van
ecologische pro-
ducten

BHG 
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ENERGIEPREMIE 2009 

Soort steun: subsidie

Alle premies zijn onder elkaar cumuleerbaar (behalve de premie voor pas-
siefhuizen of  lage-energiewoningen)

Plafond: 200.000 per gebouw en per jaar.

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 1.07.93 – BS van 31.07.93

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?I
D=3230&langtype=2067

x
Steun ten
behoeve van het
milieu

KMO/GO

Verbetering ener-
gie-efficiëntie +
beroep op her-
nieuwbare energie

BHG 
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CONSULTANCY





STEUN VOOR PREACTIVITEIT EN OM BEROEP TE DOEN OP STUDIES EN
OP DE DIENSTEN VAN EXTERNE CONSULENTEN

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50% van de toegelaten uitgaven met een minimum van 500€

Plafond: 15.000 €/jaar – maximum 2 consultantopdrachten of  een stu-
die/jaar

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren (waar-
onder het lopende belastingjaar).

– De uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor consultan-
cysteun voor kmo's en kunnen daar eventueel gecumuleerd mee worden
tot de maximaal toegestane intensiteit.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

x
KMO steun -
consultancy

KMO
Kosten van studie
of  van consultant

BHG 

KO MO

Adviessteun 50% 50%

Plafond : 2mio€/onderneming/project

S
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+ PREMIE

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50% van de toegelaten uitgaven

Plafond: 400 €/dagprestatie – 10.000 €/project

Opgelet :

– De premie+ is momenteel niet meer beschikbaar. Ze kan echter nog wel
opduiken bij de berekening van de-minimissteun. 

Bij elke nieuwe toekenning van steun mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger zijn dan 200.000 € over 3 belastingjaren (waaron-
der het lopende belastingjaar).

x
KMO steun -
consultancy

kmo's/sociale
economiebe-
drijven

Kosten van studie
of  van consultant

federaal
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TEWERKSTELLING

Vele teksten beklemtonen het belang dat de EU toekent aan het mobiliseren
van de hele ondernemingswereld om de doelstellingen van Lissabon inzake
economische en sociale ontwikkeling te halen.

Extra aandacht moet worden geschonken aan de doelgroepen die het verst
verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. De richtsnoeren voor werkgelegenheid
2008-2010, die werden goedgekeurd door de Raad, beogen «de bevorde-
ring van de actieve inschakeling van hen die het meest uit de arbeidsmarkt
worden gesloten.» ; dit leidde tot een mededeling van de Commissie over ac-
tieve insluiting, die aandringt op een frequent en doeltreffend gebruik van
activeringsmaatregelen.

Werkgelegenheidssteun is van een andere orde: deze steun bestaat zowel uit
een vermindering van de lasten als uit subsidies voor ondernemingen en
activeringsmaatregelen. De Commissie verduidelijkt dat de maatregelen ten
bate van de werkgelegenheid enkel worden beschouwd als steun als ze be-
paalde ondernemingen of  productiesectoren bevoordelen en daardoor a pri-
ori andere bedrijven en productiesectoren uitsluiten.

Wat betreft het gamma van federale maatregelen zijn de meeste toeganke-
lijk voor alle ondernemingen en is er dus geen enkele vorm van selectiviteit.
Voorbeelden zijn structurele lastenverminderingen, maatregelen zoals Ac-
tiva, SINE (die overigens enkel dienen om de lagere productiviteit van werk-
nemers op te vangen), Maribel of  Art 60 §7. 

Deze analyse is ook van toepassing op gewestelijke maatregelen voor wat be-
treft de criteria die worden gebruikt om publieke steun te kwalificeren als
staatssteun: Geco’s in de non-profitsector zou uit het toepassingsveld moe-
ten worden geschrapt  omdat het weinig waarschijnlijk is dat de begunstig-
den het intracommunautaire handelsverkeer beïnvloeden.
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AANWERVINGSSTEUN IN HET KADER VAN SPECIFIEKE PROJECTEN  

Soort steun: subsidie, gespreid over 2 jaar

Intensiteit: 

– 25.000 €/jaar als het brutoloon dat de onderneming maandelijks toekent
aan de aangeworven persoon hoger is dan 2.500 euro;

– 20.000 €/ jaar als het brutoloon dat de onderneming maandelijks toekent
aan de aangeworven persoon lager is of  gelijk aan 2.500 euro.

Plafond: maximum 1 steun/jaar

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 10.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

x
Werkgelegen-
heidssteun

BKO/KO Loonkosten BHG 
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AANWERVINGSSTEUN IN HET KADER VAN DE OVERDRACHT VAN EEN ON-
DERNEMING

Soort steun: subsidie gespreid over 2 jaar

Intensiteit: 

– 25.000 € /jaar, als het bruto maandloon van de aangeworven persoon
hoger is dan 2.500 €

– 20.000 € /jaar, als het bruto maandloon van de aangeworven persoon
lager is of  gelijk aan 2.500 €

Plafond: maximum 1 steun/jaar.

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 10.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

x
Werkgelegen-
heidssteun

BKO/KO Loonkosten BHG 
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BESCHIKKING PIOW/ILDE EN IO/EI

Soort steun: subsidies

Intensiteit: volgens het aantal tewerkgestelde werknemers uit de doelgroep

Opgelet :

– De uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor werkgelegen-
heidssteun aan gehandicapte of  kwetsbare personen en kunnen daar even-
tueel gecumuleerd mee worden tot de maximaal toegestane intensiteit.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke
initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW/ILDE) en de inschakelingson-
dernemingen (IO/EI); Besluit van 22 december 2004.

x
Steun voor kwetsbare
en gehandicapte
werknemers

vzw/kmo
Loonlasten, bege-
leiding

BHG 
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WERKGELEGENHEIDSSTEUN MET BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN
ONDERNEMINGEN MET AANGEPAST WERK

De Commissie staat welwillend tegenover de aanwerving van gehandicapte
werknemers door ondernemingen, omdat ze vindt dat «werkgelegenheid en
arbeid essentiële elementen zijn om de gelijkheid van kansen voor iedereen
te waarborgen» (Richtlijn openbare aanbestedingen klassieke sectoren
2004/18/EG van 31 maart 2004). Meer specifiek  wil de Commissie dat
sociale werkplaatsen, om overheidsopdrachten te kunnen binnenhalen vol-
gens de normale concurrentievoorwaarden, een voorbehouden recht toege-
kend krijgen om deel te nemen aan procedures voor openbare
aanbestedingen.

De welwillendheid reikt ook tot werkgelegenheidssteun omdat daarin een
specifieke categorie bestaat voor tewerkstellingssteun aan gehandicapte
werknemers. Deze categorie laat hogere steunintensiteiten toe, zowel in
duur als in intensiteit, dan deze die van toepassing zijn op de aanwerving
van achtergestelde werknemers.

Soort steun: subsidies

Intensiteit:

– Tussenkomst in de bezoldiging en de sociale lasten van gehandicapte
werknemers 

– Tussenkomst in de kosten om de arbeidsplaats aan te passen.

Opgelet :

– De uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor steun voor
kwetsbare en gehandicapte werknemers en kunnen daar eventueel gecu-
muleerd mee worden tot de maximaal toegestane intensiteit (75% van de
sociale lasten van gehandicapte werknemers, 100% van de meerkosten
voor de tewerkstelling van gehandicapte werknemers)

Wettelijk kader:

Cocof-decreet van 4.03.1999; Besluit van 24.02.2000

Steun voor
kwetsbare en ge-
handicapte
werknemers

vzw
Loonkosten, meer-
kosten wegens
handicap

Cocof  (FGC)
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TUSSENKOMST IN DE BEZOLDIGING VAN WERKLOZEN DIE ZIJN AANGE-
WORVEN IN HET KADER VAN STEUNACTIVITEITEN AAN KMO'S 

Sectorale beperkingen: voorbehouden aan verenigingen zonder winstoog-
merk die aan begeleiding doen van micro-, kleine en middelgrote onderne-
mingen voor vernieuwende projecten

Soort steun: forfaitaire tussenkomst in de loonkosten gedurende 2 jaar. 

Intensiteit: 

– 40.000€/jaar, als het bruto maandbedrag van de bezoldiging hoger is of
gelijk aan 2.500€

– 30.000€/jaar, als het bruto maandbedrag van de bezoldiging lager is dan
2.500€

Plafond: maximum 1 steun/jaar, maximum 1 steun/vernieuwend project.

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 2.04.09 – BS 5.05.09

x Opleidingssteun vzw/stichtingen Loonkosten BHG 
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BEROEPSOVERSTAPPREMIE

De aanwerving van een moeilijk bemiddelbare werkzoekende moet gepaard
gaan met een opleiding.

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 500€/maand gedurende maximum 12 maanden.

Opgelet :

– De uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor steun voor
kwetsbare en gehandicapte werknemers en kunnen daar eventueel gecu-
muleerd mee worden tot de maximaal toegestane intensiteit.

– De enige toegestane cumulering voor deze steun (door de Brusselse re-
gelgeving) is de cumulering met bijdrageverminderingen voor de sociale
zekerheid.

Aanwervingssteun voor kwetsbare werknemers in de vorm van loonsubsi-
dies: maximum 50% van de loonkosten, maximum 12 maanden.

Wettelijk kader:

Besluit van 19.05.1994

Opleidingssteun vzw/kmo opleidingskosten BHG 
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OPLEIDING





OPLEIDINGSSTEUN

Opleidingstype: verbetering van de exploitatie of  het concurrentievermogen
van de onderneming, maar er moet sprake zijn van hoogdringendheid (geen
basisopleiding, noch een specifieke opleiding voor een arbeidsplaats)

Sectorale beperking: lijst met uitgesloten sectoren

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 50% van de opleidingskosten, met een minimum van 500€

Plafonds: 5.000€/opleiding – 3 opleidingen/jaar

Opgelet:

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

x Opleidingssteun KMO Opleidingskosten BHG 
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OPLEIDINGSCHEQUES

Soort steun: cheque medegefinancierd voor 50% door Actiris

Plafond: 2.250 €

Opgelet :

– Cumulering mogelijk met sectorfondsen.

– De uitgaven zijn equivalent aan de toegelaten uitgaven voor opleidings-
steun en kunnen daar eventueel gecumuleerd mee worden tot de maxi-
maal toegestane intensiteit.

Steun voor algemene vorming: maximale intensiteit afhankelijk van be-
drijfstype: KO – 80% of  MO – 70%, en van het betrokken werknemers-
type: gehandicapte of  achtergestelde werknemer  +10%

Steun voor specifieke opleidingen: maximale intensiteit afhankelijk van
bedrijfstype: KO – 45% of  MO – 35%, en van het betrokken werknemers-
type: gehandicapte of  achtergestelde werknemer  +10%

Plafond: 80% van de opleidingskosten en/of  2 mio€/opleidingsproject

– Een bijkomende premie van 1.000 €/maand, gespreid over een periode
van even lange duur, wordt aan een onderneming toegekend als ze effec-
tief wordt doorgestort aan de werknemer binnen de 12 maanden die vol-
gen op het einde van het peterschap.

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 1.07.1993 ; Besluit van 21.12.2006 – BS 26.03.2007

Opleidingssteun KMO Opleidingskosten BHG 
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STEUN VOOR PETERSCHAP

Sectorale beperking: steun voorbehouden voor bepaalde bedrijfssectoren

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 1.000€/maand gedurende de periode van:

– de opleiding van een stagiair die in het bezit is van een overeenkomst van
beroepsopleiding in een bedrijf  (2 tot 6 maanden) met een plafond van
24.000€/onderneming/jaar.

– -de opleiding van een kandidaat-overnemer (6 tot 12 maanden) vermeer-
derd met 1.000€/maand gedurende dezelfde periode als de overname ef-
fectief slaagt.

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.2007 ; Besluit van 26.06.2008 – BS 14.08.2008
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FINANCIERING/GARANTIES

Bij steun in de vorm van een lening, een kapitaalparticipatie of  een garan-
tie, oordeelt men dat het gaat om staatssteun vanaf  het moment dat de on-
derneming meer voordelige voorwaarden geniet dan wanneer ze die steun
zou hebben gekregen van privé-investeerders die werken volgens de regels
van de markt.

Die staatssteun kan toch verenigbaar zijn met de marktregels als ze voldoet
aan bepaalde voorwaarden inzake intensiteit en transparantie.  Een steun
wordt transparant genoemd als het mogelijk is om de equivalent-subsidie
vooraf  nauwkeurig te berekenen.

Zo wordt de equivalent-subsidie van een lening berekend op het verschil tus-
sen het verkregen voordelige tarief  en het markttarief  op het moment van
het verkrijgen van de lening. Het markttarief  wordt gedefinieerd door de
Commissie, en periodiek geactualiseerd.  De berekening steunt op kwali-
teitscriteria van de schuldenaar en betreffende het veiligheidsniveau van de
lening.  Het draagt de naam «referentietarief».  

De berekening van de equivalent-subsidie moet op het document staan dat
de onderneming ontvangt bij de ondertekening van een lening.

Een garantie kan eveneens staatssteun zijn als ze bijdraagt tot het verkrij-
gen van een lening waarop de onderneming geen aanspraak had kunnen
maken op basis van de gewone marktvoorwaarden.  De berekening van de
equivalent-subsidie is vrij complex (zie bijlage 1 - fiche 12).

Kapitaalinbreng is nooit transparante steun, behalve als het gaat om maat-
regelen inzake risicokapitaal, die afhankelijk zijn van specifieke voorwaar-
den.(zie bijlage 1 - fiche 8)

TUSSENKOMSTEN VAN DE GIMB

Bedrijfstussenkomsten van de groep GIMB (GIMB, Brustart, Brusoc) vinden
plaats als bankiers niet tussenkomen bij bedrijven omdat ze onvoldoende
garanties bieden. De GIMB hanteert in ruil wel een iets hoger intresttarief
dan dat van de markt. Deze steun omvat dus niet alle onderdelen van staats-
steun.
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FINANCIERING VAN PRIVÉBEDRIJVEN (GIMB)

Soort steun: al dan niet ondergeschikte leningen, kapitaalparticipatie

FINANCIERING VAN NIEUWE KMO'S (BRUSTART)

Betreft enkel kmo's die opgericht zijn als nv of  bvba

Soort steun: leningen, kapitaalparticipatie

MICROKREDIET VOOR DE SOCIALE EN LOKALE ECONOMIE (BRUSOC)

Soort steun: lening

Intensiteit: 

– 5.000 tot 95.000 € voor commerciële vennootschappen in oprichting of
in ontwikkeling

– 5.000 tot 75.000 € voor sociale economieprojecten binnen een commer-
ciële onderneming, een inschakelingsonderneming (IO/EI) of  een vzw.

Opgelet :

– Deze steun is toegekend in het kader van Doelstelling 2. 

Steunmaatregel risico-
kapitaal

KMO/GO BHG 

Investeringssteun KMO BHG 

Steunmaatregel risicokapi-
taal

KMO/GO BHG 

’KMO steun -/investeringen KMO BHG 

’KMO steun -/investeringen KMO BHG 
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BRUSSELS WAARBORGFONDS 

Sectorale beperkingen: niet toegankelijk voor sectoren die uitgesloten zijn
van de de-minimisverordening

Soort steun: garantie

Intensiteit: 80% van het krediet

Plafond: 500.000 € voor garanties op vraag en volgens voorakkoorden;
250.000 € voor crisisgaranties

Opgelet:

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

x
Steun in de
vorm van een
garantie

KMO BHG 
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SPECIFIEKE DDEE--MMIINNIIMMIISSSSTTEEUUNN





EEN SCHOOL LATEN BESCHIKKEN OVER BEDRIJFSINSTALLATIES EN
GEREEDSCHAP

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 500€/dag

Plafond: 25.000€/jaar

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 26.06.08 – BS 14.08.08

STEUN AAN ONDERNEMINGEN TIJDENS EEN PERIODE VAN WERKEN AAN
OP DE OPENBARE WEG

Soort steun: subsidie

Intensiteit: 4% van het kapitaal dat onderschreven is in het kader van een
kaskrediet of  een kortlopend krediet, met een minimum van 400€

Plafond: 4.000€/

Opgelet :

– Op het ogenblik van de toekenning mag het totaal van de ontvangen de-
minimissteun niet hoger liggen dan 200.000 € over 3 belastingjaren
(waaronder het lopende belastingjaar).

Wettelijk kader:

Ordonnantie van 13.12.07 – BS 1.01.08 ; Besluit 13.11.08 – BS 14.01.09
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Coordinateur du projet :

Pour la Solidarité Asbl (www.pourlasolidarite.eu)

De Think-tank Pour la Solidarité (PLS) vormt een steunpunt
inzake alle themagebieden die betrekking hebben op de soli-
dariteit in Europa. Steunend op interne competenties en op
een netwerk van partners levert PLS een hele reeks diensten

aan de Europese sociaaleconomische actoren, waaronder het realiseren van stu-
dies, steun bij het verspreiden van Europese informatie en de organisatie van
voorlichtingsevenementen.

Partenaires :

ConcertES (www.concertes.be)

ConcertES vzw is het overleg van de representatieve organi-
saties van de sociale economie in Brussel en in Wallonië.
Naast haar coördinerende taak in het overleg tussen de ver-
schillende federaties heeft ConcertES verschillende op-

drachten: de sector van de sociale economie vertegenwoordigen en verdedigen
bij alle overheidsinstanties en bij adviesorganen, analyses maken van alle pro-
blematieken in het kader van de sociale economie en de promotie van de soci-
ale economie.

Kleis vzw (www.kleis.be)

Kleis is het Kenniscentrum Sociaal Europa van de Vlaamse so-
cial profitsector.  Kleis informeert en adviseert over Europese
sociale politiek en Europese programma’s.  De leden van Kleis
zijn de koepels en sociale ondernemingen uit de Vlaamse ge-
zondheids-  en welzijnszorg en de sociale economie.

Kleis werkte voor haar bijdrage aan dit vademecum samen met Mv. Astrid COATES
(Universiteit Antwerpen).

Universiteit  Antwerpen (www.ua.ac.be)

EU-KEYS 

Eric Van den Abeele, chercheur invité à l’Observatoire social, est notamment
Professeur suppléant à l'Université de Mons-Hainaut et chargé d’enseignement
à l'IHECS

Lay out :

www.pazlopez.com




