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• Corrigeren van marktfalen

• ‘Eigen’ bedrijven bevoordelen

• Investeringen aantrekken

• ,…

INLEIDING

WAAROM STEUN?



• Concurrentieverstoring vermijden

• Subsidieraces tussen EU-lidstaten vermijden

• ,…

 ‘Level playing field’

INLEIDING

WAAROM EU STAATSSTEUNCONTROLE?
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… EN UITZONDERINGEN

Artikel 107, lid 1 VWEU:

Het is voor de EU-lidstaten in beginsel verboden om staatssteun toe te kennen aan bepaalde
ondernemingen die de mededinging op de interne markt vervalst (of kan vervalsen) en het
handelsverkeer tussen de EU-lidstaten beïnvloedt (of kan beïnvloeden)

Artikel 108, lid 3 VWEU:

Aanmeldingsplicht en standstillverplichting

Er zijn echter een aantal:

• Uitzonderingen (Artikel 107, leden 2 en 3 VWEU)

• Vrijstellingen,…

Bepaalde steunmaatregelen worden:

• Toegelaten na aanmelding, onderzoek en goedkeuring

• Uitgevoerd wegens vrijstellingen van de aanmeldingsplicht

EU STAATSSTEUNVERBOD …



POTENTIËLE GEVOLGEN NIET NALEVING

EU STAATSSTEUNVERBOD



…ONDERNEMINGEN EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN

Ook via bepaalde onderzoeksinstellingen kunnen overheidsmiddelen richting industrie vloeien:

• Gebruik van infrastructuur

• Samenwerkingen

• ,…

 Een aantal vuistregels worden hierbij best in het achterhoofd gehouden

 Dit mag uiteraard geen beperking vormen, maar vermijdt complicaties achteraf

SAMENWERKING TUSSEN…



INFRASTRUCTUUR

Gebruik infrastructuur van een onderzoeksinstelling

Aandachtspunten:

• Reden van het gebruik/aard van de samenwerking

• Gebruik infrastructuur door een onderneming

• Projecten in opdracht van een onderneming

• Wat is de correcte prijs?

• Marktprijs

• Alle kosten en een redelijk winst

• Commercieel gebruik en de capaciteitslimiet van 20%

SAMENWERKING ONDERNEMINGEN - ONDERZOEKSINSTELLINGEN



SAMENWERKING - CONTRACTONDERZOEK

Aandachtspunten:

• Samenwerking versus contractonderzoek

• Actieve samenwerking en samen beslissen

• Belangrijk om resultaten breed te delen

 Wat met de kosten van het samenwerkingsproject?

SAMENWERKING ONDERNEMINGEN - ONDERZOEKSINSTELLINGEN



DANK VOOR UW AANDACHT

VRAGEN?


