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Algemeen

 EU staatssteunregeling: Staatssteun = verboden
• Artikel 107, 1°VWEU :
“Behoudens de afwijkingen waarin dit verdrag voorziet, zijn steunmaatregelen van 
de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 
door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen 
of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor 
zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”

=> steun die de mededinging op de interne markt (potentieel) 
beïnvloedt

 Mededeling staatssteun (2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)
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Algemeen

 In de praktijk vijf voorwaarden voor staatssteun:
1. De steun moet worden toegekend door de staat of met 

staatsmiddelen gefinancierd;
2. De steun moet een voordeel opleveren aan de 

begunstigde;
3. Het voordeel moet specifieke ondernemingen of 

economische activiteiten bevoordelen (selectiviteit);
4. De steun moet de handel tussen de lidstaten

beïnvloeden;
5. De steun moet de mededinging in de 

gemeenschappelijke markt verstoren.



3de voorwaarde

 Onderneming
• elke eenheid, zowel rechtspersoon als natuurlijke persoon, die een 

economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm 
(winstoogmerk is niet noodzakelijk) en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd

 Economische activiteit 
• het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt waar 

gewoonlijk een vergoeding wordt voor betaald die reëel, effectief en 
proportioneel is

• Uitzondering: uitoefening overheidsgezag (bv. Paspoorten, 
geboortecertificaten)

 Algemeen vs selectief



4de & 5de voorwaarde

 Over het algemeen altijd invloed op de handel
 Beperkt aantal situaties waar steunmaatregel geen 

invloed heeft op de handel: 
• De-minimis steun

 Verstoring van de mededinging heel breed 
geïnterpreteerd



Algemeen

 Maatregelen kunnen echter noodzakelijk zijn om 
bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren, 
bijgevolg zijn er een aantal uitzonderingen op het 
principieel verbod
• De minimis
• Groepsvrijstellingsverordening (vb Maatwerkregelgeving)
• Sectorale uitzonderingen
• DAEB 
• Aanmelden bij de EC



De-minimis

 Verordening nr. 1407/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407

 Voorwaarden:
• “alle” de-minimissteun optellen voor alle kosten/projecten
• Maximum 200.000€ op 3 jaar per onderneming (verklaring)
• Definitie verbonden ondernemingen
• Bij overschrijding volledige steunbedrag terugvorderen
• Drempel op moment van toekenning van de steun
• De de-minimissteun mag niet met andere staatssteun gecumuleerd 

worden voor “dezelfde in aanmerking komende kosten”, indien de 
drempels in de andere staatssteunregelgeving worden overschreden. 



De-minimis

 Definitie verbonden ondernemingen (art. 2):
• vanaf 50% aandelen of dominerende invloed: de-minimis

plafond op groepsniveau bekijken:
 onderneming recht om meerderheid van de bestuursleden van 

een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
 overheersende invloed van 1 onderneming op een andere op 

basis van statuten of overeenkomst 



De-minimis

 Enkele uitzonderingen, onder andere niet voor:
• visserij, aquacultuur, kolenindustrie of primaire productie 

van landbouwproducten
• aanschaf wegvervoermiddelen voor vracht in 

vervoerssector
• exportsteun
• verwerking en afzet landbouwproducten (tenzij extra 

voorwaarden)



De-minimis - Praktijk
 Geen overzicht van wat er allemaal de-minimissteun is
 Steunverlenende overheid (federaal, regionaal, provincie, 

gemeente): plicht om te vermelden dat de steun aan de 
onderneming de-minimissteun is

 Onderneming houdt al de verkregen de-minimissteun bij en 
controleert bij nieuwe de-minimissteun vooraf of het 
drempelbedrag van 200.000€ voor 3 boekjaren (huidig + 2 
vorige) niet zal worden overschreden (moment van 
toekenning)

 Onderneming bezorgt verklaring op eer ivm reeds verkregen               
de-minimissteun.

 VZW moet geen de-miminis verklaring indienen = FOUT





Bedankt voor jullie aandacht!


