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Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van 

beperkte steunbedragen  

 

Inleiding 

 

Nederland is van mening dat de financiële crisis haar gehele reële economie 

negatief beïnvloedt, zowel op nationaal als lokaal niveau. Nederland denkt met de 

thans voorliggende notificatie maatregelen te kunnen treffen die  bijdragen aan 

het herstel van haar reële economie en op deze wijze een bijdrage leveren aan de 

vermindering van de huidige financiële en economische crisis. Raad en de 

Europese Commissie hebben besloten crisismaatregelen toe te staan. Op de 

Algemene Raad van 11 en 12 december 2008 is besloten om maatregelen te 

treffen die toegang tot financiering in de huidige crisis moeten vereenvoudigen. 

Onder verwijzing naar punt 4.2.2 van het “de Tijdelijke communautaire 

kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in 

de huidige financiële en economische crisis’ van 17 december 2008 (PbEU van 22 

januari 2009, C 16/1)  heeft Nederland het nationale kader voor het tijdelijk 

verlenen van beperkte steunbedragen opgesteld. Onder verwijzing naar punt 2.2 

van de “Tijdelijke kaderregeling van de Unie inzake staatssteun ter stimulering 

van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis” (PB 

2011/C 6/05). heeft Nederland het nationale kader aangepast. De Europese 

Commissie heeft dit aangepaste kader op 18 februari 2011 goedgekeurd op basis 

van artikel 107, derde lid, onder b, van het VWEU. 

  

Paragraaf 1: Verlening van beperkte steunbedragen 

 

1 Op grond van dit kader kunnen Nederlandse overheidsinstellingen beperkte 

steunbedragen aan kleine, middelgrote of grote ondernemingen in heel 

Nederland verlenen in de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011. Goedkeuring 

door de Europese Commissie van dit kader betekent dat de verlening van deze 

steun door Nederlandse overheidsinstellingen niet meer behoeft te worden 

genotificeerd op grond van de staatssteunregels uit het VWEU. De totale som 

die aan één onderneming verleend wordt zal een bedrag van € 500.000 niet 

overschrijden. De toepassingsmodaliteiten uit de volgende paragrafen zullen 

hierbij gelden. 

 

2   Het vastgestelde maximumbedrag heeft betrekking op een subsidie. Bij de 

bepaling van de hoogte van de beperkte steun op grond van dit kader gaat het 

om bruto bedragen voor afdracht van belastingen en andere heffingen. De 

steun op grond van dit kader kan ook worden verleend in de vorm van 

leningen, garanties of andere vormen van transparante steun. Indien de steun 

in een andere vorm dan een subsidie wordt verleend wordt de steun bepaald 

op basis van het bruto subsidie equivalent.  
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Paragraaf 2: Juridische basis 

 

1. De beperkte steun op grond van dit kader kan door overheidsinstellingen 

worden verstrekt op grond van elk bestaand of toekomstig wettelijk voorschrift 

dat regelt voor welke activiteiten steun kan worden verstrekt. Dit omvat tevens 

de mogelijkheid van delegatie. 

 

2. Het voorgaande betekent voor de centrale overheidsinstellingen dat voor een 

verstrekking van beperkte steun op grond van dit kader een grondslag in de 

formele wet moet zijn of worden gelegd. Voor decentrale overheden is een 

(bestaande of toekomstige) verordening van provinciale staten, de 

gemeenteraad c.q. het algemeen bestuur van een waterschap vereist.  

 

Paragraaf 3: Toepassingsbereik 

 

3.1 Vorm van de steun  

 

1. De maatregel is van toepassing op beperkte steun in Nederland. De beperkte 

steun is bestemd voor alle ondernemingen in alle sectoren met inachtneming 

van de in de volgende punten genoemde voorwaarden. 

 

2. Het gaat uitsluitend om transparante steun in de zin van artikel 2, punt 6 en 

artikel 5 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (PbEU van 9 augustus 

2008, L 214/3),  

 

Als transparante vormen van steun zijn in het bijzonder te beschouwen:  

- steun in de vorm van subsidies en rentesubsidies  

- steun in de vorm van leningen waarbij de referentierente op het tijdstip 

van het verstrekken van de lening geldt voor het berekenen van het 

subsidiebedrag. 

- garanties waarbij een door de Commissie goedgekeurde methode van 

berekening van het bruto -subsidie-equivalent wordt toegepast.  

- garanties waarbij de begunstigde een kleine of middelgrote onderneming is 

en waarbij het bruto-subsidie-equivalent is berekend op grond van de safe 

harbour premies die zijn vastgesteld in de mededeling van de Commissie 

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG Verdrag op 

staatssteun in de vorm van garanties (PbEU 2008, C 155/02)  
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3.2 Begunstigden 

 

1. Dit kader is van toepassing op kleine, middelgrote en grote ondernemingen. 

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen als bedoeld in 

bijlage 1 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (PbEU van 9 

augustus 2008, L 214/3). 

 

2. De maatregelen gelden voor alle economische activiteiten met de volgende 

uitzonderingen: 

-  ondernemingen in de visserijsector 

- ondernemingen die landbouwproducten produceren 

 

3. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van verwerking en afzet van 

landbouwproducten geldt dit kader alleen als:  

- de steun niet is vastgesteld op basis van prijs en hoeveelheid die door de 

betrokken ondernemer op de markt worden gebracht en 

- de steun niet zodanig uitwerkt dat deze in het geheel of gedeeltelijk aan 

primaire producenten wordt doorgegeven. 

 

4. De maatregelen gelden alleen voor grote ondernemingen die op 1 juli 2008 

niet in moeilijkheden waren in de zin van punt 2.1 van de reddings- en 

herstructureringsrichtsnoeren van de Commissie van 1 oktober 2004 (PbEU 

van 1 oktober 2004, C 244/2) en voor kleine en middelgrote ondernemingen 

die op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden waren in de zin van artikel 1, punt 7, 

van de algemene groepsvrijstellingsverordening.  

 

5. Ondernemingen die na 1 juli 2008 in moeilijkheden zijn gekomen kunnen wel 

gebruik maken van dit kader.  

 

6 De maatregel geldt niet voor exportsteun en voor steun die binnenlandse 

producten een voordeel verschaft ten opzichte van ingevoerde producten. 

 

Paragraaf 4: Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

 

Dit kader treedt in werking op de dag van goedkeuring door de Europese 

Commissie en eindigt op 31 december 2011. Steunverlening is tot op dat tijdstip 

mogelijk. Steunverlening is slechts mogelijk wanneer in 2010 een volledige 

aanvraag is ingediend. 
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Paragraaf 5: Cumulering 

 

1. Beperkte steun in de zin van dit kader mag niet met de-minimissteun ( PbEU 

van 28 december 2006, L 379) ) voor dezelfde subsidiabele kosten worden 

gecumuleerd. 

 

2. Als een onderneming al de-minimissteun ontvangen heeft voor 17 december 

2008 mag het totaal bedrag van de beperkte steun op grond van dit kader en 

de ontvangen de minimissteun niet hoger zijn dan € 500.000 voor de periode 

tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011.  

 

3. Beperkte steun op grond van dit kader kan gecumuleerd worden met andere 

verenigbare steun of met andere vormen van gemeenschapsfinanciering mits 

de in de betreffende richtsnoeren of vrijstellingsverordeningen vastgestelde 

steunintensiteiten in acht worden genomen.  

 

Paragraaf 6: Controle 

 

1.  De overheidsinstelling die de steun verleent draagt er zorg voor dat de 

betrokken onderneming een verklaring,  in schriftelijke of elektronische vorm, 

overlegt van alle de minimissteun en beperkte steun op grond van dit kader die 

de onderneming in het lopende belastingjaar heeft ontvangen. De verklaring 

moet tevens informatie bevatten waaruit genoegzaam blijkt dat de betrokken 

onderneming op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden verkeerde. De verklaring 

moet door de overheidsinstelling zijn ontvangen vóór dat zij de steun toekent.  

 

2. De overheidsinstelling zal geen beperkte steun verlenen dan nadat ze zich er 

van vergewist heeft dat het totale bedrag aan steun (inclusief de de- 

minimissteun) voor de periode 1 januari 2008- 31 december 2011 het 

maximale bedrag van € 500.000 niet heeft overschreden. 

 

3. De bescheiden die met de steunverlening verband houden moeten gedurende 

10 jaar vanaf het moment van het verlenen van de steun bewaard blijven en 

moeten alle gegevens bevatten die nodig zijn om te kunnen nagaan of aan de 

vastgestelde voorwaarden als bedoeld in punt 4 van de Tijdelijke kaderregeling 

van de Unie inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering 

in de huidige financiële en economische crisis (PB 2011/C 6/05) voldaan is. 

Deze informatie zal tevens worden gebruikt ten behoeve van het jaarlijks 

verslag. 

 


