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Juni 2015 

Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument 
Steun voor cultuur en instandhouding erfgoed 

Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen 1 t/m 12) EN DAARNA op de 
voorwaarden voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed. 

A. Algemene toepassingsvoorwaarden 
 

 ALGEMENE VERENIGBAARHEIDSVOORWAARDEN VOORWAARDEN NAGELEEFD? 
Artikel 1 - Uitsluiting bepaalde activiteiten (lid 2)  
• Steun voor exportgerelateerde activiteiten  
• Steun die afhangt van gebruik van binnenlandse goederen i.p.v. ingevoerde 

goederen. 
Artikel 1 - Uitsluiting bepaalde sectoren (lid 3)  
• Visserij en aquacultuur* (in zin van Verordening (EU) nr. 1379/2013)  
• Primaire productie van landbouwproducten*  
• Verwerking en afzet landbouwproducten* wanneer steunbedrag vastgesteld op grond 

van prijs of hoeveelheid van deze producten die zijn afgenomen van primaire 
producenten of door betrokken ondernemingen op de markt worden gebracht of 
wanneer steun afhankelijk gesteld van voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele 
aan primaire producenten wordt doorgegeven. 

• Steun ter bevordering sluiting niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen (Besluit 
2010/787/EU van Raad) 
* Indien ondernemingen ook actief zijn in sectoren die onder deze verordening vallen, 
is verordening van toepassing op steun die t.b.v. deze sector wordt verleend op 
voorwaarde dat lidstaat ervoor zorgt dat activiteiten in uitgesloten sectoren steun niet 
krijgen. 

Artikel 1 - Uitsluiting ondernemingen die onder Deggendorf-regel vallen (lid 4)  
AGVV kan niet worden gebruikt voor steunregelingen die niet uitdrukkelijk voorzien in 
uitsluiting betaling individuele steun aan onderneming ten aanzien waarvan bevel tot 
terugvordering uitstaat ingevolge eerder besluit Commissie waarbij steun 
onrechtmatig/onverenigbaar is verklaard en kan niet worden gebruikt voor ad-hocsteun 
aan dit soort onderneming.  
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Artikel 1 - Uitsluiting ondernemingen in moeilijkheden (lid 4)  
AGVV kan niet worden gebruikt voor  ondernemingen in moeilijkheden.  

Artikel 1 - Uitsluiting steunmaatregelen die EU-recht schenden (lid 5)  
AGVV kan niet worden gebruikt voor staatssteunmaatregelen die tot daarmee 
onlosmakelijk verbonden schending EU-recht leiden, met name: 
a) verplichting voor begunstigde om hoofdkantoor in betrokken lidstaat te hebben of om 
overwegend in die lidstaat te zijn gevestigd; Wel mag worden geëist dat onderneming op 
tijdstip uitkering steun een vaste inrichting of dochteronderneming heeft in 
steuntoekennende lidstaat; 
b) verplichting om binnenlands geproduceerde goederen of binnenlandse diensten te 
gebruiken; 
c) beperkingen op mogelijkheden voor begunstigden om resultaten onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in andere lidstaten te exploiteren. 
Artikel 4 - Drempels voor individuele aanmelding  
AGVV kan niet worden gebruikt voor steun die meer bedraagt dan: 

• voor investeringssteun voor cultuur en instandhouding erfgoed: 100 miljoen EUR 
per project; voor exploitatiesteun voor cultuur en instandhouding erfgoed: 50 
miljoen EUR per onderneming per jaar; 

• voor steunregelingen voor audiovisuele werken: 50 miljoen EUR per regeling per 
jaar; 

Deze drempels mogen niet worden omzeild door steunregelingen of steunprojecten 
kunstmatig op te splitsen. 

 

Artikel 5 - Transparantie steun   
AGVV alleen van toepassing op transparante steun en als transparante steun geldende 
steun: 
• Subsidies en rentesubsidies 
• Leningen (wanneer voor berekenen bruto-subsidie-equivalent (BSE) 

referentiepercentage is gebruikt dat van toepassing is op tijdstip steunverlening) 
• Garanties  

(bruto-subsidie-equivalent berekend op basis van safe-harbour-premies die in 
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mededeling Commissie zijn vastgesteld  
of  

bruto-subsidie-equivalent is vóór implementatie maatregel aanvaard op grond van 
garantiemededeling Commissie en goedgekeurde methode is uitdrukkelijk toegespitst 
op soort garanties en soort onderliggende transacties die in kader van toepassing van 
AGVV in het geding zijn) 

• Belastingvoordelen (wanneer er maximum is dat garandeert dat toepasselijke plafond 
niet wordt overschreden) 

• Terugbetaalbare voorschotten (indien totale nominale bedrag terugbetaalbare 
voorschot niet uitkomt boven krachtens deze verordening toepasselijke plafonds of 
indien, vóór tenuitvoerlegging maatregel, de methode voor berekenen bruto-subsidie-
equivalent terugbetaalbare voorschot door Commissie is aanvaard nadat die methode 
bij Commissie is aangemeld). 

Artikel 7 - In aanmerking komende kosten  
Voor berekening van de steunintensiteit (wanneer steunintensiteit niet 100% bedraagt) 
• Bedragen vóór aftrek belastingen of andere heffingen 
• Steun in andere vorm dan subsidie: steunbedrag is bruto-subsidie-equivalent (BSE) 

steun 
• Steun die in meerdere tranches wordt uitgekeerd, moet worden gedisconteerd tot 

waarde ervan op tijdstip toekenning steun (hetzelfde geldt voor in aanmerking 
komende kosten en voor rente op tijdstip toekenning) 

• Bij steun in vorm belastingvoordelen moeten steuntranches worden gedisconteerd 
a.d.h.v. disconteringspercentages die gelden op tijdstip waarop belastingvoordelen 
beginnen te spelen  

• Steun in vorm terugbetaalbare voorschotten die, zonder geaccepteerde methode om 
bruto-subsidie-equivalent ervan te berekenen, worden uitgedrukt als percentage in 
aanmerking komende kosten én maatregel voorziet erin dat, ingeval van succesvolle 
uitkomst project (als omschreven op basis van redelijke en prudente hypothese), de 
voorschotten worden terugbetaald, vermeerderd met rente die ten minste gelijk is aan 
op tijdstip van toekenning steun toepasselijke disconteringsvoet, kan maximale 
steunintensiteit worden verhoogd met 10 procentpunten. 
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In aanmerking komende kosten - documentatie 
• In aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken, die duidelijk, 

gespecificeerd en actueel zijn.  
Artikel 8 - Cumulering  
• Totale steunbedrag moet in aanmerking worden genomen voor drempels en 

maximale steunintensiteiten (lid 1). 
• Indien EU-financiering (die niet onder controle lidstaat staat) wordt gecumuleerd 

met staatssteun, wordt alleen met deze laatste rekening gehouden om te bepalen of 
aanmeldingsdrempels en maximale steunintensiteiten in acht worden genomen, mits 
totale bedrag overheidsfinanciering dat voor dezelfde in aanmerking komende kosten 
wordt toegekend, het in de toepasselijke regels van het EU-recht vastgestelde 
gunstigste financieringspercentage niet overschrijdt (lid 2). 

• Vrijgestelde steun mag worden gecumuleerd met andere staatssteun in geval van 
andere, identificeerbare kosten (lid 3, onder a)). 

• Geen cumulering van vrijgestelde steun met andere staatssteun t.b.v. dezelfde (geheel 
of gedeeltelijk overlappende) in aanmerking komende kosten indien deze 
cumulering ertoe leidt dat hoogste steunintensiteit of hoogste steunbedrag voor deze 
steunmaatregel wordt overschreden (lid 3, onder b)). 

• Onder AGVV vrijgestelde steun mag niet worden gecumuleerd met de-minimissteun 
voor dezelfde in aanmerking komende kosten indien dit soort cumulering ertoe zou 
leiden dat steunintensiteit hoger uitkomt dan steunintensiteiten in hoofdstuk III AGVV 
(lid 5). 

 

Artikel 9 - Publicatie en informatie   
• Publicatie op uitgebreide (nationale of regionale) staatssteunwebsite van volgende 

gegevens (lid 1): 
a. beknopte informatie (zie artikel 11) of link die daartoe toegang geeft; 
b. volledige tekst van elke steunmaatregel (zie artikel 11) of link die toegang biedt 

tot volledige tekst; 
c. informatie over elke individuele steunverlening van meer dan 500 00 EUR (zie 

bijlage III) 
Wat betreft steun toegekend voor projecten in kader Europese territoriale samenwerking 
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(ETC), moet in dit lid bedoelde informatie worden geplaatst op website lidstaat waarin 
betrokken managementautoriteit (in zin artikel 21 Verordening (EU) nr. 1299/2013 
van het Europees Parlement en de Raad) is gevestigd. Deelnemende lidstaten kunnen 
echter ook beslissen dat elk van hen gegevens over steunmaatregelen op zijn 
grondgebied moet verschaffen op respectieve websites. 

• Voor regelingen in vorm belastingvoordelen en voor regelingen die onder artikel 16 en 
artikel 21 vallen (behalve voor kmo's die geen commerciële verkoop hebben verricht 
op een markt), worden in lid 1, onder c), van dit artikel vastgestelde voorwaarden 
geacht te zijn vervuld indien lidstaten verlangde informatie over individuele 
steunbedragen publiceren volgens deze tranches (in miljoen EUR) (lid 2): 
- 0,5-1, 
- 1-2, 
- 2-5, 
- 5-10, 
- 10-30, en 
- 30 en meer. 

• In lid 1, onder c), bedoelde gegevens moeten worden georganiseerd en toegankelijk 
gemaakt op gestandaardiseerde wijze (zie bijlage III) en moeten daadwerkelijke 
zoekmogelijkheden en downloadfuncties bieden. In lid 1 bedoelde gegevens moeten 
worden bekendgemaakt binnen 6 maanden vanaf datum toekenning steun of, in geval 
van steun in vorm van belastingvoordeel, binnen 1 jaar vanaf datum voor indienen 
belastingaangifte, en blijven beschikbaar voor ten minste 10 jaar vanaf datum waarop 
steun is verleend (lid 4). 

• Lidstaten moeten uiterlijk binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze verordening aan 
bepaalde in dit artikel voldoen (d.w.z. tegen 1 juli 2016) (lid 6). 

 
Voor definities van begrippen: artikel 2 (let u daarbij op voor nieuwe definitie "onderneming in moeilijkheden"). 
Verslaglegging: artikel 11. 
Monitoring: artikel 12. 
Intrekking voordeel groepsvrijstelling: artikel 10. 
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B. Specifieke voorwaarden voor steun voor cultuur en instandhouding erfgoed 

 
ARTIKEL 53 

STEUN VOOR CULTUUR EN INSTANDHOUDING ERFGOED 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

Verenigbaar en vrijgesteld van aanmelding indien algemene 
verenigbaarheidsvoorwaarden en voorwaarden uit dit artikel van toepassing zijn (lid 
1). 

a.  

 

Doelstelling steun - soort betrokken activiteiten  

• Steun toegekend voor volgende culturele doelstellingen en activiteiten (lid 2): 
b. musea, archieven, bibliotheken, kunstencentra en cultuurcentra of artistieke of 

culturele locaties, theaters, operahuizen, concerthallen, andere live-
performanceorganisaties, cinematografische erfgoedinstellingen, en andere 
vergelijkbare artistieke en culturele infrastructuurvoorzieningen, organisaties 
en instellingen; 

c. materieel erfgoed, o.a. alle vormen van roerend of onroerend cultureel erfgoed 
en archeologische sites, monumenten, historische locaties en gebouwen; 
natuurerfgoed met rechtstreekse band met cultuurerfgoed of indien dit door 
bevoegde overheidsinstanties lidstaat formeel is erkend als cultuur- of 
natuurerfgoed; 

d. immaterieel erfgoed in welke vorm ook, incl. volksgebruiken en ambachten; 
e. kunst- of culturele evenementen en performances, festivals, tentoonstellingen 

en andere vergelijkbare culturele activiteiten; 
f. culturele en artistieke educatie alsmede bewustmaking belang bescherming en 

bevordering diversiteit cultuuruitingen via educatieve programma's en 
bewustmakingscampagnes voor grote publiek, o.m. via nieuwe technologieën; 

g. schrijven, uitgeven, productie, distributie, digitalisering en publiceren muziek 
en literatuur, incl. vertalingen. 
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Vorm van de steun  
• Steun kan vorm hebben van (lid 3): 

a. investeringssteun, incl. steun voor bouw of modernisering 
cultuurvoorzieningen; 

b. exploitatiesteun. 

 

In aanmerking komende kosten  

• Wat investeringssteun betreft, zijn in aanmerking komende kosten de kosten 
voor investeringen in materiële en immateriële activa, o.m. (lid 4): 
a. kosten voor bouw, modernisering, verwerving, instandhouding of verbetering 

infrastructuur, indien jaarlijks ten minste 80% tijd- of ruimtecapaciteit voor 
culturele doeleinden wordt gebruikt; 

b. kosten voor verwerving, incl. huur, eigendomsoverdracht of fysieke 
verplaatsing cultureel erfgoed; 

c. kosten voor bescherming, instandhouding, restauratie en herstel materieel en 
immaterieel cultureel erfgoed, incl. bijkomende kosten voor opslag onder 
geschikte omstandigheden, speciale uitrusting, materialen en kosten voor 
documentatie, onderzoek, digitalisering en publicatie; 

d. kosten om cultureel erfgoed beter toegankelijk te maken voor publiek, incl. 
kosten voor digitalisering en andere nieuwe technologieën, kosten om 
toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met speciale behoeften (met name 
hellingbanen en liften voor mensen met handicap, aanduidingen in braille en 
voel- en tastobjecten in musea) en kosten om culturele diversiteit ten aanzien 
van presentaties, programma's en bezoekers te bevorderen; 

e. kosten voor culturele projecten en activiteiten, samenwerkings- en 
uitwisselingsprogramma's en -beurzen, incl. kosten voor selectieprocedures, 
promotiekosten en kosten die rechtstreeks uit project voortvloeien. 

• Wat exploitatiesteun betreft, komen de volgende kosten in aanmerking (lid 5): 
a. kosten culturele instelling of erfgoedlocatie i.v.m. vaste of tijdelijke 

activiteiten, waaronder tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en 
vergelijkbare culturele activiteiten die plaatsvinden in kader normale 
activiteiten; 
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b. kosten culturele en artistieke educatie en bewustmaking van belang 
bescherming en bevordering diversiteit cultuuruitingen via educatieve 
programma's en bewustmakingscampagnes voor grote publiek, o.m. via 
nieuwe technologieën; 

c. kosten om locaties en activiteiten van culturele instellingen of erfgoedlocaties 
beter toegankelijk te maken voor het publiek, incl. kosten voor digitalisering 
en gebruik nieuwe technologieën, alsmede kosten om toegankelijkheid te 
verbeteren voor mensen met handicap; 

d. exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met culturele project of 
activiteit, zoals huren of leasen vastgoed en culturele locaties, reiskosten, 
materialen en leveranties die rechtstreeks verband houden met culturele 
project of activiteit, architectonische structuren voor tentoonstellingen en 
podia, de ontlening, huur en afschrijving werktuigen, software en uitrusting, 
kosten voor toegangsrechten tot auteursrechtelijk beschermde werken en 
andere verwante door intellectuele-eigendomsrechten beschermde content, 
promotiekosten en kosten die rechtstreeks voortvloeien uit project of 
activiteit; afschrijvingslasten en financieringskosten komen alleen in 
aanmerking indien niet gedekt door investeringssteun; 

e. kosten personeel dat werkt voor culturele instelling, erfgoedlocatie of project; 
f. kosten voor advies- en ondersteuningsdiensten geleverd door externe 

consultants en dienstverrichters, die rechtstreeks voortvloeien uit project. 
Steunplafonds  
• Bij investeringssteun mag steunbedrag niet hoger zijn dan verschil tussen in 

aanmerking komende kosten en exploitatiewinst investering. Exploitatiewinst 
moet in mindering worden gebracht op in aanmerking komende kosten, hetzij 
vooraf op basis van redelijke prognoses, hetzij via terugvorderingsmechanisme. 
Exploitant infrastructuur mag redelijke winst behouden over betrokken periode 
(lid 6). 

• Bij exploitatiesteun mag steunbedrag niet hoger zijn dan wat nodig is om 
exploitatietekorten plus redelijke winst over betrokken periode te dekken. Dit 
moet worden geborgd vooraf op basis van redelijke prognoses, of via 
terugvorderingsmechanisme (lid 7). 
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• Voor steun van max. 1 miljoen EUR mag maximale steunbedrag a.d.h.v. in 
leden 6 en 7 bedoelde methodiek ook worden vastgesteld op 80% van in 
aanmerking komende kosten. 

• Wat publicatie muziek en literatuur (in zin van lid 2, onder f)) betreft, 
maximale steunbedrag mag niet hoger zijn dan verschil tussen in aanmerking 
komende kosten en gedisconteerde inkomsten van project of niet hoger dan 70% 
in aanmerking komende kosten. Inkomsten moeten worden in mindering gebracht 
op in aanmerking komende kosten, hetzij vooraf hetzij via 
terugvorderingsmechanisme. In aanmerking komende kosten moeten kosten zijn 
voor publicatie muziek en literatuur, zoals auteursvergoedingen (kosten van 
auteursrechten), vergoedingen vertalers, vergoedingen redacteuren, andere 
publicatiekosten (proeflezen, correctie, revisie), opmaak- en prepresskosten, en 
kosten drukken en e-publishing (lid 9). 

• Steun voor kranten en tijdschriften, ongeacht of deze op papier of elektronisch 
worden gepubliceerd, komt op grond van dit artikel niet in aanmerking (lid 10). 

 
 

ARTIKEL 54 
STEUNREGELINGEN VOOR AUDIOVISUELE WERKEN 

VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

Verenigbaar en vrijgesteld van aanmelding indien algemene 
verenigbaarheidsvoorwaarden en voorwaarden uit dit artikel van toepassing zijn 
(lid 1). 

 

Gesubsidieerde producten  
• Steun moet zijn bestemd voor cultureel product. Om kennelijke fouten te 

voorkomen bij kwalificatie als cultureel product, moet iedere lidstaat 
doeltreffende procedures vaststellen, zoals selectie voorstellen door één of 
meer met selectie belaste personen of aftoetsing aan vooraf vastgestelde lijst 
culturele criteria (lid 2). 

• Steun mag niet worden voorbehouden voor specifieke productieactiviteiten 
of individuele onderdelen waardeketen productie. Steun voor infrastructuur 
filmstudio's mag niet in aanmerking komen op grond van dit artikel (lid 9). 

 



DISCLAIMER 
 

Deze checklist is geen officieel document van de Europese Commissie. Zij kan misschien een nuttig aanvullend hulpmiddel zijn 
voor wie Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 ("AGVV") moet toepassen. Toch vervangt dit 
document de verordening niét. Volledige inachtneming van de bepalingen van deze verordening blijft de enige mogelijkheid om in 
het kader van de AGVV vrijstelling van de verplichting tot aanmelding te krijgen. 

 

10 

Vorm van de steun  
• Steun kan vorm hebben van (lid 3): 

a. steun voor productie audiovisuele werken; 
b. preproductiesteun;  
c. distributiesteun. 

 

Inachtneming internemarktregels  
• Wanneer lidstaat steun afhankelijk stelt van territoriale 

bestedingsverplichtingen, kan in steunregelingen voor productie van 
audiovisuele werken (lid 4): 
a. worden geëist dat tot 160% van voor productie bepaald audiovisueel werk 

verleende steun wordt besteed op grondgebied steunverlenende lidstaat of 
b. bedrag steun t.b.v. productie bepaald audiovisueel werk moeten worden 

berekend als percentage bestedingen voor productieactiviteiten in 
steunverlenende lidstaat, bij steunregelingen doorgaans in vorm fiscale 
prikkels. 

In beide gevallen bedraagt, indien lidstaat minimumvolume aan 
productieactiviteiten in betrokken grondgebied eist om projecten voor steun in 
aanmerking te laten komen, dat volume max. 50% totale productiebudget. 
Voorts bedraagt maximumbedrag aan uitgaven waarvoor territoriale 
bestedingsverplichtingen gelden, in geen geval meer dan 80% totale 
productiebudget.  

• De steun mag niet uitsluitend worden voorbehouden voor eigen 
staatsburgers, en van begunstigden kan niet worden geëist dat zij status 
hebben van onderneming die volgens nationale handelswetgeving is opgericht 
(lid 10). 

 

In aanmerking komende kosten  
• In aanmerking komende kosten zijn (lid 5):  

a. voor productiesteun: totale kosten productie audiovisuele werken, incl. 
kosten om toegankelijkheid voor personen met handicap te verbeteren; 

b. voor preproductiesteun: kosten schrijven scenario's en ontwikkeling 
audiovisuele werken; 
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Deze checklist is geen officieel document van de Europese Commissie. Zij kan misschien een nuttig aanvullend hulpmiddel zijn 
voor wie Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 ("AGVV") moet toepassen. Toch vervangt dit 
document de verordening niét. Volledige inachtneming van de bepalingen van deze verordening blijft de enige mogelijkheid om in 
het kader van de AGVV vrijstelling van de verplichting tot aanmelding te krijgen. 
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c. voor distributiesteun: kosten distributie en promotie audiovisuele werken. 
Steunintensiteit  
• Steunintensiteit voor productie audiovisuele werken mag max. 50% in 

aanmerking komende kosten bedragen (lid 6). 
• Opslagen: De steunintensiteit kan als volgt worden verhoogd (lid 7): 

a. tot 60% in aanmerking komende kosten voor grensoverschrijdende 
producties die door meer dan één lidstaat worden gefinancierd en waarbij 
producenten uit meer dan één lidstaat betrokken zijn; 

b. tot 100% in aanmerking komende kosten voor moeilijke audiovisuele 
werken en coproducties waarbij landen op OESO/DAC-lijst betrokken zijn. 

• Steunintensiteit mag in geval preproductie max. 100% in aanmerking 
komende kosten bedragen. Indien van uiteindelijke script of project een 
audiovisueel werk zoals een film wordt gemaakt, worden preproductiekosten 
opgenomen in totale budget en wordt daarmee rekening gehouden bij 
berekenen steunintensiteit. De steunintensiteit is in geval van distributie 
dezelfde als steunintensiteit voor productie (lid 8). 

 

 


