
Introductie - wat is staatssteun?
Volgens Europees recht is het in de meeste gevallen niet 
toegestaan om economische activiteiten te subsidiëren 
waarvoor een markt bestaat, resp. die meerdere 
ondernemingen / concurrenten zouden kunnen 
uitvoeren. Er is dan sprake van „staatssteun“ en er 
bestaat een risico op oneerlijke concurrentie door het 
verlenen van staatssteun. 

Als in uw INTERREG-project economische activiteiten 
worden uitgevoerd is er vaak toch een mogelijkheid om 
subsidie te krijgen. Een dergelijke subsidie wordt dan 
als geoorloofde staatssteun op basis van de „algemene 
groepsvrijstellingsverordening“ (AGVV) of als „de 
minimis-staatssteun“ verleend.

In het programma INTERREG Deutschland-Nederland 
wordt voor elk project een staatssteuntoetsing 
uitgevoerd door het regionale programmamanagement. 
Daarbij wordt gekeken, welke activiteiten een partner 
binnen een project uitvoert en of deze als economische 
activiteit moeten worden beschouwd. Als dat het geval 
is, wordt getoetst of er sprake is van een uitzondering 
volgens de AGVV, dan wel een subsidie als de minimis-
staatssteun verleend kan worden. Uw project kan alleen 
worden goedgekeurd, als alle subsidiepercentages 
staatssteunrechtelijk toelaatbaar zijn. 

AGVV
De algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV, 
VO (EU) nr. 651/2014) biedt een opsomming van 
verschillende economische activiteiten, waarbij publieke 
steun tot een bepaald subsidiepercentage toegestaan is. 
 
In dit informatieblad worden op pagina 2 enkele 
voorbeelden uit de AGVV genoemd die in het 
INTERREG-programma Deutschland-Nederland vaak 
voorkomen. Daarbij worden de staatssteunrechtelijk 
maximaal toegestane subsidiepercentages vermeld. Bij de 
percentages gaat het altijd om het totale subsidiebedrag 
(EU-bedrag plus nationale cofinanciering). 

De vermelde  artikelen en percentages zijn in 
overeenstemming met de algemene groeps-
vrijstellingsverordening. Naast de genoemde  artikelen 
kunnen ook andere uitzonderingen uit de AGVV binnen 
het INTERREG-programma worden toegepast. 
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Wat is een onderneming?
Als onderneming gelden volgens de definitie van de 
EU staatssteunrechtelijk gezien niet alleen klassieke, 
winstgerichte bedrijven (bijvoorbeeld een BV of een 
NV), maar alle entiteiten, ongeacht hun rechtsvorm 
en de wijze van financiering, die een economische 
activiteit uitoefenen. Dat betekent dat een publieke 
instantie of een vereniging staatssteunrechtelijk ook 
een onderneming kan zijn.  Er hoeft geen sprake te 
zijn van winstoogmerk. Het gaat om de activiteit in 
het kader van een project.

Wat is de definitie van MKB?
De definitie van MKB of KMO (midden- en 
kleinbedrijf / kleine en middelgrote ondernemingen) 
is afkomstig uit bijlage I bij artikel 2 van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening. Tot de categorie 
MKB behoren ondernemingen waar minder dan 250 
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 
miljoen EUR niet overschrijdt. In dit document van 
de EU-Commissie vindt u alle details: 

Binnen de categorie MKB is een „kleine 
onderneming” een onderneming waar minder dan 
50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet 
overschrijdt.

Ondernemingen, die niet aan deze voorwaarden 
voldoen, worden als „grote bedrijven“ aangeduid.

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1
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De minimis
Met „de minimis“ worden letterlijk „kleinigheden“ 
aangeduid. De minimis-subsidie wordt als zodanig 
klein gezien, dat het effect ervan staatssteunrechtelijk 
verwaarloosbaar is. Een dergelijke subsidie kan in het 
kader van het INTERREG-programma worden verleend 
als een onderneming in drie belastingjaren (het lopende 
jaar en de twee voorgaande jaren) niet meer dan in totaal 
400.000 euro aan subsidie krijgt toegezegd (200.000 euro 
vanuit Nederland en 200.000 euro vanuit Duitsland).

Als een partner gebruik wil maken van de de minimis-
regeling, moet hij aangeven of hij in de laatste drie 
belastingjaren reeds de minimis-ondersteuning van 
Duitse of van Nederlandse zijde toegezegd heeft 
gekregen. 

Hiervoor moet hij een „de minimis-verklaring“ afgeven, 
waarin eventueel ontvangen staatssteunbedragen 
worden aangegeven. Het wordt dringend aangeraden om 
het voorbeeld te gebruiken dat op de programmawebsite 
kan worden gedownload. Dit voorbeeld is speciaal 
aangepast aan de eisen van het INTERREG-programma 
Deutschland-Nederland.

Verantwoordelijkheid van de lead partner
Als lead partner krijgt u bij elke declaratie hetzelfde, 
gemiddelde subsidiepercentage voor uw project 
uitbetaald. U bent er vervolgens voor verantwoordelijk 
dat de afzonderlijke partners en activiteiten binnen uw 
project daadwerkelijk nooit meer dan het maximaal 
staatssteunrechtelijk toegestane subsidiepercentage 
ontvangen. Is er sprake van wijzigingen of 
kostenverschuivingen binnen uw project, die 
staatssteuntechnisch relevant zijn? Neemt u dan altijd 
contact op met uw regionale programmamanagement. 

Ook bij andere vragen over dit thema - dat soms erg 
complex kan zijn - is het programmamanagement u 
graag behulpzaam.

_
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 Grootte van de onderneming 

Max. steunintensiteit 
(subsidiepercentage)

Klein Middel Groot

Art. 20 Samenwerkingskosten van MKBers binnen INTERREG 
•	 generieke uitzondering voor alle activiteiten van het midden- 

en kleinbedrijf (zie MKB-definitie) binnen het INTERREG-
programma Deutschland-Nederland

50% 50% -

Art. 25 Fundamenteel onderzoek 100% 100% 100%
Industrieel onderzoek 70% 60% 50%
Industrieel onderzoek:
•	 Bij samenwerking tussen ondernemingen (voor grote 

ondernemingen geldt: grensoverschrijdend en in samenwerking 
met MKB) of samenwerking tussen een onderneming en een 
onderzoeksorganisatie, of

•	 Indien de resultaten breed worden verspreid

80% 75% 65%

Experimentele ontwikkeling 45% 35% 25%
Experimentele ontwikkeling:
•	 Bij samenwerking tussen ondernemingen (voor grote 

ondernemingen geldt: grensoverschrijdend en in samenwerking 
met MKB) of samenwerking tussen een onderneming en een 
onderzoeksorganisatie, of

•	 Indien de resultaten breed worden verspreid

60% 50% 40%

Haalbaarheidsstudies 70% 60% 50%
Art. 28 Steun voor innovatieadviesdiensten en diensten inzake 

innovatieondersteuning
max. 

€ 200.000 
over een 
periode 
van drie 

jaar 

max. 
€ 200.000 
over een 
periode 
van drie 

jaar

-

Tabel 1: Voorbeelden van veel voorkomende staatssteungevallen (AGVV):



contAct

HEEFT U VRAGEN
oVeR het themA stAAtssteun?
neem contAct met ons oP. 

Opgesteld door:
Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat

c/o Euregio Rhein-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel +49 (0)2821 793037
info@deutschland-nederland.eu
_
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RPm ems Dollart Region

Bunderpoort 14
9693 CJ Bad Nieuweschans
Tel +31 (0)597 521 912
edr@edr.eu

RPm euregio Rhein-Waal

Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel +49 (0)2821 79300
info@euregio.org

RPm euReGIo

Enscheder Str. 362
48599 Gronau
Tel +49 (0)2562 7020
info@euregio.eu

RPm euregio rhein-maas-nord

Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Tel +49 (0)2161 6985 505
info@euregio-rmn.de

Neemt u contact op met het Regionaal Programmamanagement (RPM) in uw buurt. Daar wordt u 
ondersteund bij de uitvoering van uw project. 

Dit informatieblad dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De 
bepalingen uit uw subsidiebeschikking, de kaderrichtlijn INTERREG Deutschland-Nederland incl. 
ANBest INTERREG Deutschland-Nederland in de actueel geldige versie en de betreffende EU-
verordeningen zijn geldig.


