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Hierbij ontvangt u de highlight nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De 

highlight nieuwsbrief IBI behandelt eens in de zoveel tijd een financieel thema. Het 

thema van deze highlight nieuwsbrief is: Staatssteun. 

 

In deze highlight nieuwsbrief IBI: 

1. Staatssteun en verantwoording  

2. Algemene introductie over staatssteun 

3. Hoe zat het ook alweer? 

4. Enquête: toepassing van Europese staatssteunregels 

5. Waar kan ik meer informatie vinden over staatssteun? 

  
1. Staatssteun en verantwoording 

Sinds twee jaar doet de directie Bestuur & Financiën samen met een 

onderzoekbureau onderzoek naar de afgegeven controleverklaringen van de 

accountants in relaties tot de jaarverslaglegging van de gemeenten. Momenteel is 

een onderzoeksteam van  EY druk bezig met het onderzoek over het verslagjaar 

2016. Uit een eigen quick scan van de controleverklaringen van het ministerie 

van BZK komt naar voren, dat een aantal gemeenten afgelopen jaar problemen 

heeft ondervonden met het toepassen van de staatssteunregels. In deze highlight 

nieuwsbrief wordt uitgelegd hoe het zit met deze regels en vindt u meer 

informatie over dit onderwerp.   

 

2. Algemene introductie over staatssteun 
De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle 

ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de 

concurrentie binnen de EU negatief kan beïnvloeden is daarom in beginsel niet 

toegestaan. Toch kan het noodzakelijk zijn om vanuit de overheid een duurzame, 

slimme en inclusieve groei van de economie te stimuleren of sociaal gerichte 

maatregelen te nemen. Om de eerlijke concurrentie op de interne markt te 

waarborgen, moeten overheden bij voorgenomen overheidsmaatregelen rekening 

houden met de Europese regels voor staatssteun. 

3. Hoe zat het ook alweer? 
Het staatssteunrecht is de laatste jaren enorm in ontwikkeling. Door de 

modernisering van de staatssteunregels hebben steunverlenende autoriteiten 

ruime mogelijkheden gekregen om steun te verlenen zonder voorafgaande 

goedkeuring van de Europese Commissie. Hieraan gekoppeld rust een grotere 

verantwoordelijkheid op (decentrale) overheden voor de naleving en correcte 

toepassing van de staatssteunregels. De Europese Commissie blijft wel toezicht 

houden op verstrekte steun, maar de nadruk is sterk komen te liggen op controle 

achteraf. Het is dus van belang dat (decentrale) overheden tijdig nagaan welke 

staatssteunaspecten moeten worden betrokken alvorens zij overgaan tot 

steunverlening. 
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4. Enquête: toepassing van Europese staatssteunregels 

Gemeenten hebben op veel beleidsterreinen rekening te houden met de 

staatssteunregels. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken op het terrein van 

grondexploitatie en gebiedsontwikkeling. Ondanks de vereenvoudigingen die in 

het kader van de moderniseringsoperatie zijn doorgevoerd, zijn de 

staatssteunregels nog altijd complex. Om beter inzicht te krijgen in de toepassing 

van deze regels door gemeenten doet Radboud Universiteit hier onderzoek naar 

in opdracht van het ministerie van BZK. Een beter inzicht kan leiden tot concrete 

aanbevelingen om de toepassing van de staatssteunregels te verbeteren. 

 

Ambtenaren van Nederlandse gemeenten die te maken hebben (gehad) met 

staatssteunregelgeving worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Via onderstaande link kunt u meer informatie over het onderzoek vinden en de 

enquête invullen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 - 15 minuten. 

 

Hier de link naar de enquête. 

 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neemt u gerust contact op met 

Ghaitrie Hanoeman (coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl).  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

5.  Waar kan ik meer informatie vinden over staatssteun? 

In 2016 heeft de Europese Commissie een Mededeling over het begrip 

staatssteun gepubliceerd die dient als leidraad voor het staatssteunrecht. 

Daarnaast kunt u in de Handreiking Staatssteun voor de overheid de basisregels 

en informatie over staatssteun vinden. Raadpleeg ook de website van Europa 

decentraal voor meer informatie over staatssteun. 

 

Bij vragen over staatssteun kunt u terecht bij Europa Decentraal of bij het 

Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. 
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