FAQs over regels voor staatssteun die van toepassing zijn op projecten binnen de door
de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)
1. Zijn er veranderingen in de regels voor staatssteun die van toepassing zijn op de
visserijsector voor de periode 2014-2015?
Bepaalde specifieke staatssteuninstrumenten voor de visserij zijn verlopen en gewijzigd (de
minimis- en groepsvrijstellingsverordeningen) volgens de prioriteiten van het nieuwe GVB.
De basisregels voor de interactie tussen het financiële kader (EFMZV) en de regels voor
staatssteun blijven echter dezelfde.
In wezen:
-

De sector van de visserij en de aquacultuur is onderworpen aan mededingingsregels (met
inbegrip van staatssteun), doch alleen in de mate die is bepaald door de wetgevers,
overeenkomstig artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU). Artikel 42 VWEU verwijst naar de voortbrenging van en de handel in
landbouwproducten (wat slaat op de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en
aquacultuurproducten).

-

Artikel 8, lid 2, EFMZV bepaalt dat de regels voor staatssteun niet van toepassing zijn op
betalingen die lidstaten doen op grond van en in overeenstemming met de EFMZV-regels
en die binnen de werkingssfeer van artikel 42 VWEU vallen. Een soortgelijke regel
bestond reeds in het EVF. Indien een CLLD-activiteit dus wordt gefinancierd in het
kader van het EFMZV en ‘visserijgerelateerd’ is (zie artikel 42 VWEU), zijn de
regels voor staatssteun niet van toepassing. Indien de activiteit echter niet
‘visserijgerelateerd’ is, zijn de regels voor staatssteun wel van toepassing.
Zoals eerder vermeld is deze regel niet nieuw.

Wat betreft de CLLD-projecten die gecofinancierd worden in het kader van het EFMZV dient
dus voor elk geval apart te worden bepaald of ze ‘visserijgerelateerd’ zijn om te oordelen
indien de regels voor staatssteun van toepassing zijn.
2. Welke in het kader van het EFMZV gefinancierde activiteiten moeten worden
beschouwd als ‘visserijgerelateerd’ en zijn dus niet onderhevig aan de regels voor
staatssteun?
Zoals eerder vermeld valt dit binnen de werkingssfeer van artikel 42 VWEU. Activiteiten die
moeten worden beschouwd als ‘visserijgerelateerd’ betreffen de productie, de verwerking
en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten.
De meeste activiteiten die in het kader van het EFMZV worden gecofinancierd, zijn
visserijgerelateerd, met uitzondering van maatregelen die bedoeld zijn ter bevordering van de
uitvoering van het GMB (Unieprioriteit 6) alsook enkele CLLD-projecten (Unieprioriteit 4).
Aangezien projecten die worden gefinancierd in het kader van Unieprioriteit 4 van het
EFMZV (CLLD) niet noodzakelijk ‘visserijgerelateerd’ zijn, moeten ze per geval worden
onderzocht om te bepalen of ze al dan niet ‘visserijgerelateerd’ zijn.
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Voorbeeld: een familie vissers is eigenaar van een oud huis dat ze willen ombouwen in een
dagcentrum voor de ouderen in hun gemeenschap. Het initiatief zou de rechtsvorm van een
coöperatie aannemen. Een dergelijke activiteit is duidelijk niet ‘visserijgerelateerd’ aangezien
ze niet gerelateerd is aan de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en
aquacultuurproducten.
Projecten die niet ‘visserijgerelateerd’ zijn, kunnen geen vrijstelling genieten van de regels
voor staatssteun zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, EFMZV. Het gevolg is dat de algemene
regels voor staatssteun (en niet die specifiek voor de visserij) op hen van toepassing zijn.
Het feit dat de regels voor staatssteun op de activiteit van toepassing zijn, betekent niet dat ze
per se aan de Commissie moet worden gemeld. Indien het gaat om een bedrag van minder dan
200 000 EUR per begunstigde over een periode van 3 jaar, is de algemene deminimisverordening van toepassing. Indien het gaat om een bedrag van meer dan 200 000
EUR per begunstigde over een periode van 3 jaar, moet de beheersautoriteit onderzoeken of
het project al dan niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening kan vallen. In dat
geval moet de Commissie van het project op de hoogte worden gebracht maar is er geen
aanmelding vereist. Indien het project niet in aanmerking komt om te profiteren van de
algemene de-minimisverordening of de algemene groepsvrijstellingsverordening, moet dat
wel bij de Commissie worden gemeld (wat betekent dat het project niet kan worden
uitgevoerd vóór de Commissie een besluit heeft genomen).
Zie punt 5 hieronder en de samenvattende tabel aan het einde van dit document voor een
overzicht van de verschillende mogelijke processen.
3. In de groepsvrijstellingsverordening voor visserij staat geen specifiek artikel over
CLLD. Onder welke voorwaarden kunnen deze activiteiten worden geacht te zijn
vrijgesteld van de aanmelding van staatsteun?
Zie vraag 1 en 2.
De groepsvrijstellingsverordening voor visserij is een staatssteuninstrument. Het is enkel van
toepassing op maatregelen die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
staatssteun. De voornaamste doelstelling van de groepsvrijstellingsverordening voor visserij is
steunmaatregelen, die buiten het kader van het EMFZV worden gefinancierd (uitsluitend
op basis van nationale middelen) maar wel in aanmerking hadden kunnen komen voor
financiering in het kader van het EMFZV, van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen.
Indien een in het kader van het EMFZV gefinancierde CLLD-activiteit ‘visserijgerelateerd’ is,
zijn de regels voor staatssteun op grond van artikel 8, lid 2, EMFZV niet van toepassing.
Indien een niet in het kader van het EMFZV gefinancierde CLLD-activiteit
‘visserijgerelateerd’ is, zijn de algemene regels voor staatssteun van toepassing en niet de
regels zoals de groepsvrijstellingsverordening voor visserij.
4. Indien een visserijactiviteit niet onder de groepsvrijstellingsverordening voor visserij
valt, kan ze dan nog profiteren van de algemene groepsvrijstellingsverordening of de
de-minimisvrijstelling? Zo ja, onder welke omstandigheden?
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Zoals hierboven uiteengezet, zijn de regels voor staatssteun op grond van artikel 8, lid 2,
EFMZV niet van toepassing indien een in het kader van het EFMZV gefinancierde CLLDactiviteit ‘visserijgerelateerd’ is.
5. Wat moeten de FLAG’s en de beheersautoriteit doen als een activiteit eenmaal wordt
geacht aan de regels voor staatssteun te zijn onderworpen?
Dat zou het geval zijn voor ‘niet-visserijgerelateerde’ CLLD-projecten die in het kader
van het EFMZV worden gefinancierd en daardoor onder de algemene regels voor
staatssteun vallen.
Het feit dat de regels voor staatssteun van toepassing zijn op de activiteit, betekent niet dat ze
per se aan de Commissie moet worden gemeld.
Stap 1
Indien het gaat om een bedrag van minder dan 200 000 EUR per begunstigde over een
periode van 3 jaar, kan het project profiteren van de algemene de-minimisverordening.
Stap 2
Indien het bedrag hoger is, moet worden onderzocht of het project onder de algemene
groepsvrijstellingsverordening kan vallen. In dat geval moet de Commissie van het project op
de hoogte worden gebracht, maar is er geen aanmelding vereist.
Stap 3
Indien het project ten slotte niet in aanmerking komt om te profiteren van de algemene deminimisverordening of de algemene groepsvrijstellingsverordening, moet dat bij de
Commissie worden aangemeld (wat betekent dat het project niet kan worden uitgevoerd vóór
de Commissie een besluit heeft genomen).
Ter herinnering: wat betreft de toepassing van de regels voor staatssteun, en met name
stap 2 en 3, moeten de beheersautoriteiten contact opnemen met de nationale instantie
die bevoegd is voor de regels voor staatssteun.

6. Overeenkomstig Unieprioriteit 4 worden individuele projecten volgens een
plaatselijke ontwikkelingsstrategie door FLAG’s geselecteerd. FLAG’s mogen
visserijprojecten ondersteunen die niet aan de voorwaarden voldoen om te kunnen
profiteren van de algemene de-minimisverordening en de algemene
groepsvrijstellingsverordening.
a) Moeten de beheersautoriteiten voor elk van deze projecten de procedure voor de
aanmelding bij de Commissie inleiden?
Ja. Deze projecten moeten aan de Commissie worden aangemeld en mogen niet worden
uitgevoerd vóór de Commissie een besluit heeft genomen. Het gaat hierbij om (nietvisserijspecifieke) projecten waarvan het bedrag van de staatssteun boven de drempel van
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de algemene de-minimisverordening ligt (200 000 EUR per begunstigde over een periode
van 3 jaar).
Houd er rekening mee dat de projecten vrijgesteld zijn van de verplichting van
aanmelding
als
ze
binnen
de
werkingssfeer
van
de
algemene
groepsvrijstellingsverordening vallen.
b) Is het mogelijk om die projecten in te delen onder een specifieke steunregeling
zodat enkel die regeling bij de Europese Commissie moet worden aangemeld?
Ja, het is mogelijk om regelingen aan te melden. Overeenkomstig de regels voor
staatssteun is een ‘steunregeling’ elke regeling op grond waarvan individuele steun kan
worden toegekend aan ondernemingen die in de regeling op algemene en abstracte wijze
zijn omschreven, zonder dat daarvoor nog uitvoeringsmaatregelen vereist zijn. De
definitie omvat ook elke regeling op grond waarvan steun die niet gebonden is aan een
specifiek
project
voor
onbepaalde
tijd
en/of
voor
een
onbepaald
bedrag aan een of meer ondernemingen kan worden toegekend.
Het is aan de nationale instantie om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt
voldaan.
c) Kan zo een regeling betrekking hebben op projecten die worden gefinancierd door
één enkele FLAG of door verschillende FLAG’s?
Ja, indien aan de voorwaarden van de bovengenoemde definitie wordt voldaan.
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Overzichtstabel:

Soort activiteiten

Toepassing van de regels voor staatssteun

Scenario 1

Artikel 8, lid 2, EFMZV

CLLD-project
Gefinancierd in het kader van
het EFMZV1

Regels voor staatssteun zijn NIET van toepassing
(vrijgesteld overeenkomstig artikel 8, lid 2, EFMZV)

Visserijgerelateerd

Scenario 2

ALGEMENE regels voor staatssteun zijn WEL van
toepassing

CLLD-project
Gefinancierd in het kader van
het EFMZV

Stap 1: Kan de activiteit profiteren van de algemene deminimisverordening?

Niet-visserijgerelateerd

Ja: geen beoordeling meer nodig
Neen: stap 2
Stap 2: Kan de activiteit profiteren van de algemene
groepsvrijstellingsverordening?
Ja: De Commissie moet enkel binnen 20 werkdagen na de
inwerkingtreding van de maatregel op de hoogte worden
gebracht (geen aanmelding). Er moet contact worden
opgenomen met de nationale instantie die bevoegd is voor
regels voor staatssteun, die zal weten hoe de Commissie
op de hoogte moet worden gebracht (via het
informatieformulier dat als bijlage aan de algemene
groepsvrijstellingsverordening is toegevoegd). De activiteit
kan in de tussentijd worden uitgevoerd.
Neen: stap 3
Stap 3: de activiteit moet bij de Commissie worden
aangemeld en mag niet worden uitgevoerd vóór de
Commissie een besluit heeft genomen. Er moet contact
worden opgenomen met de nationale instantie die bevoegd
is voor regels voor staatssteun.

1

Houd er rekening mee dat de specifieke regels voor staatssteun (zie punt A van de onderstaande referenties)
van toepassing zijn op visserijgerelateerde activiteiten die buiten het kader van het EFMZV worden
gefinancierd (uitsluitend op basis van nationale middelen).
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6
Referenties

A) Voor visserijgerelateerde staatssteuninstrumenten (voor visserijgerelateerde staatssteun
buiten het kader van het EFMZV):
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_nl.htm:
- Groepsvrijstellingsverordening voor visserij en aquacultuur : Verordening (EU) Nr.
1388/2014 van de Commissie, PB L 369, 24.12.2014, p. 37-63
- De-minimisverordening – Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de Commissie, PB L 190,
28.6.2014, p. 45–54
- Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en de
aquacultuursector
B) Voor algemene staatssteuninstrumenten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
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