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2 - Zijn de staatsmiddelen gericht op
één onderneming of gericht op een

bepaalde groep bedrijven, regio,
technologie, etc.?

Er is geen sprake van
staatssteun
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3 - Heeft dit mogelijk een ongunstig
effect op de handel tussen de EU-

Lidstaten?

4 - Leveren de staatsmiddelen een niet
marktconform voordeel op?

Er is sprake van staatssteun

Er is geen sprake van
staatssteun

Er is geen sprake van
staatssteun

Past de steun binnen de
omnibus decentraal?
Ga verder naar stap 2

Kan een beroep gedaan
worden op de

vrijstellingsverordeningen?
Ga verder naar stap 3

Aanmelden steunmaatregel
bij de EC

Wordt verder hier niet
behandeld.

1 - Is er sprake van steun met
overheidsmiddelen?

Er is geen sprake van
staatssteun

5 - Is er sprake van steun boven de de-
minimis grens?

Er is geen sprake van
staatssteun

nee

nee

nee

ja

ja

ja

        dan...

ja

ja

nee

nee

 
 
 



  
 

Staatssteunschema 
Versie 2: 11-11-2009 

 

 
 

Stap 2:
Past de steun binnen

de Omnibus
decentraal?

Past de steun binnen de Omnibus
decentraal (ODR)?

Belangrijkste steunkaders
- Regionale steun
- R&D steun (OO&I)
- Milieusteun
- MKB steun
- Risicokapitaal
- Werkgelegenheid / training
- Redding- en herstructureringsteun
- Sectorale steun (staal, textiel, etc.)

Staatssteun toegestaan, wel
publicatieverplichting

Publicatie op de website van Europa decentraal
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
Ministerie van BZK, het IPO en de VNG.

ODR richt zich op de volgende soorten OO&I
maatregelen uit de OO&! Kaderregeling EC
1)Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) projecten
2)Technische haalbaarheidstudies
3)Kosten intellectueel eigendom voor het MKB
4)Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
5)Proces en organisatie innovatie dienstverlening
6)Innovatie advies en ondersteuning diensten
7)Salariskosten hoog gekwalificeerd personeel
8)Innovatie clusters.
9)Risicokapitaal voor het MKB

Valt de steun onder een
groepsvrijstellingsverordening voor

staatssteun?

Staatssteun toegestaan, wel
publicatieverplichting (de

zogenaamde kennisgeving)

Of

De steunverlenende decentrale overheid dient
het rijk (Coördinatiepunt staatssteun decentrale
overheden) te informeren over de voorgenomen
of verleende steun zodat deze binnen 20 dagen
aan de Commissie kenbaar kan worden gemaakt
(publicatie in het Publicatieblad van de EU).

Procedure. De desbetreffende provincie of stad
neemt contact op met het Coördinatiepunt
Staatssteun decentrale overheden. Hier krijgt
men een wachtwoord voor het invullen van een
digitaal kennisgevingsformulier. Dit gaat on-line
via het EC systeem “SANI”. Hierna dient het
voorgelegd te worden bij het coördinatiepunt dat
eventuele suggesties kan doen voor
aanpassingen of aanvullingen. Zie hiervoor ook
blz. 87 van de informatiewijzer staatssteun.

Er is sprake van staatssteun,
subsidie is niet toegestaan

Aanmelden steunmaatregel bij
de EC ter beoordeling.
Wordt verder hier niet

behandeld.

Nee, dan ...

Stap 3:
Kan een beroep op

een
vrijstellingsverordeni
ng worden gedaan?

Bepaal het steunpercentage conform de
vrijstellingsverordening
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Optie 1 Optie 2

Bepaal de Module en steunpercentage op basis
van ODR

 


