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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een kleine onderneming in de medische sector. Zij is van mening dat er 
discriminatie plaatsvindt bij het toekennen van subsidies en beurzen. Zij stelt dat mensen uit 
de academische wereld gemakkelijk een individuele subsidie kunnen aanvragen, terwijl dit 
voor mensen in kmo's niet mogelijk is. Ze geeft hiervan echter geen specifieke voorbeelden. 
Ze heeft navraag gedaan bij de Nederlandse autoriteiten en heeft te horen gekregen dat de 
situatie het gevolg is van Europese mededingingsregels. Indienster is van mening dat het goed 
zou zijn voor de werkgelegenheid als er meer gelijkheid gerealiseerd werd in de procedures 
voor het aanvragen van subsidies en beurzen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Het moet worden opgemerkt dat indienster de verklaring van de Nederlandse autoriteiten, op 
basis waarvan zij stelt dat er bij de toekenning van overheidssubsidies sprake is van 
discriminatie tegen particulieren of kmo's, niet heeft bijgevoegd. Bovendien heeft zij geen 
voorbeelden verstrekt van haar eigen subsidieaanvragen. Deze mededeling is derhalve 
uitsluitend gebaseerd op de interpretatie van het verzoekschrift. 

De Commissie begrijpt dat de vermeende discriminatie zou hebben plaatsgevonden bij de 
toekenning van overheidssubsidies die mogelijk neerkomen op staatssteun als bedoeld in 
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artikel 107, lid 1, VWEU. Om te worden aangemerkt als staatssteun moet een maatregel aan 
de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: i) de staat heeft een maatregel genomen, of 
met overheidsmiddelen bekostigd, die verschillende vormen kan aannemen (bijvoorbeeld 
subsidies), ii) de maatregel geeft de ontvanger een selectief voordeel, dat bijvoorbeeld geldt 
voor specifieke ondernemingen of bedrijfstakken, iii) de mededinging is, of kan worden 
verstoord, iv) de maatregel heeft waarschijnlijk gevolgen voor de handel tussen de lidstaten.

Enkel indien overheidssteun de mededinging tussen 'ondernemingen' kan verstoren, zijn de 
EU-staatssteunregels erop van toepassing. Overeenkomstig artikel 107, lid 1, VWEU en de 
jurisprudentie van het HvJ kan een begunstigde van overheidssteun als onderneming worden 
aangemerkt wanneer deze een economische activiteit uitoefent, waaronder moet worden 
verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en/of diensten op een 
bepaalde markt. De staatssteunregels leggen een aantal beperkingen op aan de staatssteun 
voor ondernemingen, met name wat betreft de subsidiabele begunstigden, activiteiten, kosten 
en steunbedragen. Het doel ervan is de verstoring van de mededinging te beperken en 
staatssteun toe te staan waar dat nodig is voor het algemeen belang. 

Overeenkomstig artikel 107, lid 1, VWEU, is staatssteun in principe verboden. Artikel 107, 
leden 2 en 3, VWEU, voorzien evenwel in een aantal vrijstellingen van dit verbod voor 
bepaalde beleidsdoelstellingen. Deze vrijstellingen worden nader omschreven in afgeleide 
wetgeving die deel uitmaakt van de EU-staatssteunregels. 

Indiensters voornaamste zorg is dat aanvragers uit de academische wereld bij de toekenning 
van overheidssubsidies de voorkeur krijgen boven andere personen of kmo's.

Indienster heeft kennelijk subsidies aangevraagd voor haar onderneming "Transplant 
Cretations [sic] & Van Hoof Consulting", een kmo. 

Het blijkt dat indienster met name geïnteresseerd is in subsidies voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie (O&O&I) en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). 

Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, ligt ten grondslag aan een keur aan mogelijkheden voor 
de lidstaten om O&O&I, en in het bijzonder kmo's, te ondersteunen.

De algemene groepsvrijstellingsverordening bevat bepalingen op basis waarvan de lidstaten 
onder bepaalde omstandigheden de Commissie niet om goedkeuring hoeven te vragen voor 
sommige vormen van steun (met inbegrip van steun voor O&O&I en voor de verstrekking 
van risicokapitaal) voordat zij die steun toekennen1. 

Bovendien verduidelijkt de O&O&I-kaderregeling onder welke omstandigheden O&O&I-
maatregelen die niet voldoen aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening, na kennisgeving kunnen worden goedgekeurd door de 
Commissie2. Daarnaast geven de richtsnoeren risicokapitaal opheldering met betrekking tot 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun met 

de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3).
2 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PB C 323 van 

30.12.2006, blz. 1).
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staatssteun in de vorm van risicokapitaalfinanciering voor kmo's1. 

Gezien dit rechtskader, en gezien de feiten die onder de aandacht van de Commissie zijn 
gebracht, lijkt het erop dat indienster op zoek is naar overheidssteun voor haar onderneming –
en dus voor een economische activiteit – die soortgelijk is aan de steun die de Nederlandse 
regering verleent aan onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Overheidssubsidies voor 
personen (zoals onderzoekers) of instellingen (zoals, onder bepaalde voorwaarden, openbare 
universiteiten) worden niet aangemerkt als steun voor 'ondernemingen' voor zover deze 
instellingen niet betrokken zijn bij economische activiteiten en derhalve niet onderworpen zijn 
aan de EU-staatssteunregels.

Het staat de lidstaten volledig vrij om selectieve keuzes te maken ten aanzien van 
beleidsinstrumenten, aangezien de staatssteunregels niet één manier opleggen om in te grijpen 
in de economie.
Er zijn derhalve verschillende redenen waardoor indienster zich gediscrimineerd kan voelen. 
Ten eerste is het mogelijk dat de Nederlandse autoriteiten bepaalde subsidies alleen voor niet-
economische activiteiten willen toekennen, waardoor indienster niet voor die subsidies in 
aanmerking komt. Ten tweede is het niet uitgesloten dat de steun die indienster heeft 
aangevraagd, onverenigbaar is met de EU-staatssteunregels of niet in aanmerking komt voor
de Nederlandse steunregelingen. 

Conclusies 

Indienster stelt dat het mededingingsrecht moet worden herzien of dat er een oplossing moet 
worden gevonden om gelijkheid te realiseren en bijgevolg de waargenomen discriminatie te 
voorkomen.

In de eerste plaats zijn de EU-staatssteunregels echter niet van toepassing op overheidssteun 
die niet als staatssteun wordt aangemerkt, bijvoorbeeld omdat de steun niet ten goede komt 
aan economische activiteiten. Ten tweede is de Commissie niet bevoegd om zich te mengen in 
overheidssteun die de lidstaten verlenen voor niet-economische activiteiten. Ten slotte is de 
Commissie niet bevoegd om de lidstaten op te dragen om bepaalde begunstigden op te nemen 
in of uit te sluiten van hun wettelijke maatregelen inzake staatssteun. 

Concluderend is er geen reden om de Commissie te verzoeken de staatssteunregels 
overeenkomstig het verzoekschrift te wijzigen.

                                               
1 Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen in kleine en 

middelgrote ondernemingen (PB C 194 van 18.8.2006, blz. 2).


