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DE EU VERBIEDT STAATSSTEUN.
WAT BETEKENT DAT VOOR U?
Bij subsidies en andere vormen van staatssteun is het van belang dat de
subsidieverstrekker en de subsidieontvanger controleren of de steun past binnen
de staatssteunregels. Hoe eerder deze toets plaatsvindt, hoe beter.

WAT IS STAATSSTEUN?
Binnen de Europese Unie wordt eerlijke mededinging beschermd. Daarom is
staatssteun in principe verboden. De term staatssteun staat voor financieel voordeel
van een overheid aan een onderneming die economische activiteiten uitvoert. Een
bekende vorm van staatssteun is subsidie, maar ook leningen en garanties vallen
hieronder. Hoewel binnen de EU staatssteun in principe is verboden, zijn hierop
veel uitzonderingen mogelijk. Zo is geen sprake van staatssteun bij puur lokale
steunmaatregelen, bij steun voor niet-economische activiteiten, of bij marktconforme
vergoedingen. Om er zeker van te zijn dat de steun niet onder het verbod valt is het
van belang deze vóóraf te toetsen aan de Europese regels. Is de steun niet rechtmatig,
dan moet de onderneming het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Ook voor de
vaststelling van subsidies, audits en accountantscontroles is de naleving van het
staatssteunverbod een factor van betekenis.

STAATSSTEUNRISICO IN DE PRAKTIJK VAAK
OVER HET HOOFD GEZIEN
Bij het ontwikkelen en financieren van projecten zoeken bedrijven, organisaties, en
overheden elkaar in de praktijk steeds vaker op. Een mooie ontwikkeling. Maar in
het enthousiasme over de samenwerking en de inhoud van het project, wordt het
staatssteunaspect vaak pas in een laat stadium gesignaleerd. Soms leidt dat tot
juridische vragen, soms tot noodzakelijke aanpassingen van al overeengekomen
activiteiten per partner en de financiële bijdragen in het project, en in andere gevallen
zelfs tot beëindiging van het project in de gekozen vorm. Een kostbare situatie die
eenvoudig kan worden voorkomen door hierop eerder alert te zijn.

HOE WIJ U KUNNEN HELPEN
Vanuit onze innovatie- en subsidiepraktijk worden wij dagelijks geconfronteerd met
aan staatssteun gerelateerde vragen. Onze juristen kunnen u op meerdere manieren
van dienst zijn.





Staatssteuntoets: Wij beoordelen of een situatie onder de reikwijdte van het
staatssteunverbod valt en zo ja of en op welke wijze de steun toelaatbaar is.
Een toets op staatssteun is relevant als u subsidie aanvraagt, maar ook als
u een partij bent die zelf subsidieregelingen uitvoert en steun toekent aan
projecten.
Advies inrichting project: De hoofdregel is dat de overheid geen staatssteun
mag verlenen zonder melding vooraf aan de Europese Commissie. Een belangrijke uitzondering betreft de vrijstellingscategorieën in het EU-beleid. Wij adviseren over de inrichting van een project vóór de indiening van een subsidieaanvraag en bij het beantwoorden van vragen van de subsidieverstrekker. Daarbij
bekijken we per projectpartner en zelfs per projectactiviteit of en op welke wijze
deze past binnen de staatssteunkaders, en welke alternatieven er zijn.



Training: Wij verzorgen trainingen aan juristen en niet-juristen over
staatssteun, de AGVV en de de-minimisverordening, uiteraard met
aansprekende voorbeelden.



Beantwoorden juridische vragen: Voor de beantwoording van overige
juridische vragen staan onze juristen u graag te woord.

MAAK KENNIS MET EEN UNIEK SPECIALISME
PNO biedt een kwalitatief hoogstaande service tegen een concurrerend tarief.
De combinatie van juridische expertise met kennis van subsidies en sectoren
zoals Energie & Milieu, Life Sciences & Health en Transport bieden zelfs de grotere
juridische dienstverleners niet, of alleen tegen aanzienlijke tarieven. Meer dan
genoeg reden dus om kennis te maken. Bel 088 - 838 13 81 of mail naar
pno.servicedesk@pnoconsultants.com.

OVER PNO
PNO verstrekt subsidie- en innovatieadvies en start op eigen initiatief projecten die
aansluiten op Nederlands of Europees stimuleringsbeleid. Samen met onze klanten
en partners - van startup tot multinational, onderwijsinstellingen en universiteiten en
overheden - leveren wij een bijdrage aan innovatieve projecten in Nederland en de EU. Of
het nu gaat om subsidie- of fiscaal advies, een staatssteuntoets of projectontwikkeling:
onze specialisten spannen zich altijd tot het uiterste in om voor u het beste resultaat te
bereiken.
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