
De nieuwe staatssteunregels en 
gebiedsontwikkeling

Prof.dr. Bart Hessel

b.hessel@uu.nl

www.oog-decentraleoverheden.nl



Staatssteun

Aanmelden via BZK

Beoordelen door 
Commissie

Verenigbaar met gem. 
markt

Steun mag

Onverenigbaar

Steun mag niet
terugvorderen

Lidstaat en 
dec.overheid

Beroep Gerecht

Onrechtmatige steun,
gevaren via 

Commissie en
nationale rechter



VERDRAG LISSABON

art. 107(1) VWEU (was art. 87(1) EG)
Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, 
zijn de steunmaatregelen van de staten of in welke vorm 
ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 
door begunstiging van van bepaalde ondernemingen 
…dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne 
markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 
lidstaten ongunstig beïnvloedt.

art. 108 VWEU

art.106(2) VWEU (was art. 86(2) EG)



Is er sprake van staatssteun?

• Steun door de staat verleend of met staatsmiddelen
bekostigd

• Hij komt ten goede aan bepaalde ondernemingen
of producties

• Hij verschaft niet-marktconform voordeel aan
onderneming(en)

• (Dreigende) vervalsing mededinging

• Ongunstige invloed tussenstaatse handel

Nee: geen sprake van staatssteun

Ja: aanmelden tenzij uitzondering



Kan staatssteun voorkomen 
worden?

• Niet aan bepaalde ondernemingen

• Algemene infrastructuur, maar let op arrest 
Gerecht Leipzig-Halle (2011)

• Martktconform optreden
– Mededeling verkoop gronden en gebouwen

– Mededeling garanties

• Compensatie d.a.e.b. (Altmark)

• Nadeelcompensatie/verg. onteigening



Uitzonderingen op 
aanmeldingsplicht

• ‘De minimis’- vrijstelling per 1/1/14

• Nieuwe Algemene 
groepsvrijstellingsverordening per 
1/7/2014

• ‘De minimis’- in de landbouw per 1/1/14

• Vrijstellingsverordening landbouw-, 
bosbouw, plattelandsgebieden per 1/7/14



VRIJSTELLINGEN

1. De minimis Vrijstelling, Verordening 
1407/2013, PbEU 2013, L 352/1.

2. Algemene groepsvrijstellingsverordening, 
Verordening 651/2014, PbEU 2014, L 187/1.

3. De minimis landbouw, Verordening  1408/2013

PbEU 2013, L 352/9

4. Vrijstelling landbouw, bosbouw, 
plattelandsgebieden , Verordening 702/2014, 
PbEU 2014, L 193/1



De minimis-vrijstelling (1)

• Reikwijdte: niet visserij, primaire productie 
landbouw en wegvervoermiddelen voor 
vracht. Niet bedrijven in moeilijkheden.

• Verruiming al in 2007: 

– Ondernemingen belast met verwerking en afzet 
landbouwproducten

– Vervoersector



De minimis-vrijstelling (2)

• Hogere drempel: 200.000 euro voor één 
onderneming over drie belastingjaren. Voor 
vervoersector geldt 100.000 euro.

• Steun anders dan subsidie vereist bepaalde 
transparantievoorwaarden bijvoorbeeld 
garantieregeling gegarandeerde deel niet 
meer dan 1,5 miljoen euro



Vrijstelling landbouw, bosbouw, 
plattelandsgebieden (1)

Aansluitend op KMO-vrijstelling 
landbouw:

*Steun voor investeringen bij verplaatsing: 
volledige omzetten 100% (art. 16 lid 3)

* Als modernisering of verhoging 
productiecapaciteit 40% (art. 16 lid 4)



Vrijstelling landbouw, bosbouw, 
plattelandsgebieden (2)

• Steun investeringen cultureel en natuurlijk 
erfgoed landbouwbedrijven

• Steun herstel schade natuurrampen 
landbouwsector

• Steun O&O&I landbouw en bosbouw

• Steun bosbouw

• Steun kmo’s plattelandsgebieden 
cofinanciering Elfpo of aanvulling



AGV 2014 (1)

• Oorspronkelijk AGV 2008 als gevolg van 
Actieplan Staatssteun Eurocommissaris 
Kroes (Lissabon strategie 2010) Vo. 
800/2008, PbEU 2006, L 214/3

• Nu AGV 2014 van Eurocommissaris 
Almunia (Europa 2020), Vo. 651/2014, 
PbEU 2014, L 187/1



AGV 2014 (2)

• Europa 2020

– Slimme groei op basis van kennis en innovatie

– Duurzame groei – groenere competitievere economie 
waarin efficiënter gebruik hulpbronnen

– Inclusieve groei – veel werkgelegenheid en 
economische, sociale en territoriale cohesie.

• Commissie verwacht dat 75% van de 
steunmaatregelen onder de AGV vallen en niet 
gemeld hoeven worden: enorme beleidskans



Definities die gebruikt moeten 
worden

• Definities art. 2 enorme uitbreiding en 
koppeling naar andere regelgeving en 
mededelingen: integrale aanpak en 
specialistische kennis vereist.

- KMO’s bijlage I (niet veranderd)

- enorme uitwerking definities voor 
milieu, innovatie, breedband



AGV 2014 (3)

Uitbreiding aansluitend op AGV 2008:

• Regionale steun

• Kmo-steun

• Steun voor O&O&I

• Opleidingssteun en kwetsbare werknemers

• Steun voor milieubescherming 



Enige uitbreiding KMO-steun

Naast bekende investeringssteun:

• Risicofinancieringssteun kmo’s (drempel 
€15 miljoen)

• Starterssteun kleine ondernemingen

• Steun samenwerkingskosten projecten 
Europese territoriale samenwerking

• Steun voor in kmo’s gespecialiseerde 
alternatieve handelsplatforms

• Steun voor scoutingkosten



Aanzienlijke uitbreiding 
milieusteun

• Investeringssteun sanering verontreinigde 
terreinen

• Investeringssteun energie-efficiënte 
stadsverwarming

• Investeringssteun recycling en hergebruik 
afval

• Investeringssteun energie-
efficiëntieprojecten in gebouwen



Aanzienlijke uitbreiding 
O&O&I-steun

• Verdubbeling van de drempels

• Innovatieclusters drempel € 7,5 miljoen

• Investeringssteun onderzoeksinfrastructuur
drempel € 20 miljoen

• Innovatiesteun kmo’s drempel € 5 miljoen



Nieuwe categorieën (1)

• Steun herstel schade natuurrampen

• Sociale vervoerssteun bewoners afgelegen 
gebieden

• Steun breedbandinfrastructuur

• Steun cultuur en instandhouding erfgoed

• Steun sport- en multirecreatieve 
infrastructuur

• Investeringssteun lokale infrastructuur



Nieuwe categorieën (2)

• Steun herstel schade natuurrampen
– Toepassing art. 107 lid 2 VWEU aangescherpte eisen 

om misbruik te voorkomen

• Steun breedbandinfrastructuur
– Afbakenen t.o.v. richtsnoeren breedbandinfrastructuur 

(PbEU 2013, C 25/1) en DAEB-pakket

– Subsidieverordening maken om AGV te benutten

• Steun audiovisuele werken
– Afbakenen t.o.v. mededeling over films en andere 

audiovisuele werken (PbEU 2013, C 332/1).

– Subsidieverordening maken om AGV te benutten



Vrijstelling cultuursteun

• Betreft o.a.: musea, archieven, bibliotheken, 
kunstencentra, cultuurcentra, theaters, 
operahuizen, concerthallen

Biedt oplossing voor veel lijken in de kast 
op gebied van cultuursteun.. 
Subsidieverordening maken om AGV te 
benutten



Steun instandhouding erfgoed

• Tot eind 2014: Nationale regeling voor de 
instandhouding en het herstel van 
beschermde historische monumenten.

• AGV gaat verder: subsidieverordening 
maken voor erfgoed om AGV te benutten



Steun voor sportinfrastructuur 
e.a.

• Tot 2011 gedachte financiering algemeen 
toegankelijke sportinfrastructuur geen 
staatssteun. Sinds Gerecht arrest Leipzig-
Halle wel staatssteun als economisch 
gebruik mogelijk is.

-AGV biedt daar oplossing voor om melden 
te voorkomen 

- doortrekken naar multifunctionele 
recreatieve infrastructuur en restcategorie 
lokale infrastructuurvoorzieningen



Beoordeling door de Commissie

• (Dreigende) vervalsing van de mededinging op de 
interne markt

• Ongunstige beïnvloeding van de tussenstaatse
handel

Nee: steun valt niet onder verbod artikel 107 lid 1

Ja: steun onverenigbaar tenzij beroep op 
uitzondering



Uitzonderingen

• Artikel 107 lid 2 VWEU:

met name natuurrampen en andere buitengewone 
gebeurtenissen.

• Artikel 107 lid 3 VWEU:

• b) belangrijk project gemeenschappelijk Europees 
belang en opheffen ernstige verstoring economie;

• c) ontwikkeling vormen economische 
bedrijvigheid en regionale economieën;

• d) cultuur en cultureel erfgoed;

• e) door Raad aangewezen steun



Beleidsregels Almunia 2014

• Richtsnoeren regionale steun 2014-2020

• Kaderregeling onderzoek- ,ontwikkeling- en 
innovatiesteun 

• Richtsnoeren risicofinancieringsinvesteringen 

• Richtsnoeren milieubescherming en energie 2014-
2020

• Richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun 

• (sectorale) richtsnoeren voor landbouw-, bosbouw 
en plattelandsgebieden



BELEIDSREGELS 2014

1. Richtsnoeren regionale steunmaatregelen 2014-2020, 
PbEU 2013, C 209/1.

2. Kaderregeling staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, PbEU 2014, C 198/1.

3. Richtsnoeren risicofinancieringsinvesteringen, PbEU 
2014, C 19/4

4. Richtsnoeren milieubescherming en energie, PbEU 
2014, C 200/1.

5. Richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun PbEU 
2014, C 249/1

6. Richtsnoeren staatssteun landbouw- bosbouw en 
plattelandsgebieden 2014-2020, PbEU 2014, C 204/1.



Actieplan staatssteun 2005

• Minder en beter gerichte staatssteun

• Verfijnde economische aanpak

• Meer doelmatigheid procedures en 
handhaving

• Grotere voorspelbaarheid en transparantie

• Gedeelde verantwoordelijkheid Commissie 
en lidstaten



Verfijnde economische aanpak

• Doelstelling van gemeenschappelijk belang 
koppelen aan marktfalen zoals negatieve externe 
effecten

• Naast stimulerend effect en evenredigheidstoets 
ook nog geschiktheidstoets

• Zit ook in het nieuwe staatssteunpakket van 
Almunia; zelf nog verzwaard….

• Ontlopen: de vrijstellingsverordeningen 
toepassen


