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Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument 
Steun voor milieubescherming en energie  

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 milieubescherming.  
 

A. Algemene toepassingsvoorwaarden 
 

 ALGEMENE VERENIGBAARHEIDSVOORWAARDEN VOORWAARDEN NAGELEEFD? 
Artikel 1 - Uitsluiting bepaalde activiteiten (lid 2)  
AGVV kan niet worden gebruikt voor: 
• regelingen voor milieusteun (met uitzondering van artikel 44) waarvan gemiddelde 

jaarlijkse budget aan staatssteun meer dan 150 miljoen EUR bedraagt, vanaf 6 maanden nà 
inwerkingtreding regeling (deze verordening kan, nadat Commissie beoordeling heeft 
gemaakt van door betrokken lidstaat binnen 20 werkdagen na inwerkingtreding van 
regeling bij Commissie aangemelde evaluatieontwerp, voor langere periode op deze 
steunregeling van toepassing blijven)  

• alle wijzigingen van bovenstaande regelingen niet zijnde aanpassingen die op 
verenigbaarheid steunregeling krachtens deze verordening geen invloed kunnen hebben of 
die inhoud goedgekeurde evaluatieontwerp niet aanzienlijk kunnen veranderen 

• 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 landbouwproducten* behalve ter compensatie voor milieusteun. 
• 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) 
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* 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. 
Artikel 1 - Uitsluiting ondernemingen in moeilijkheden (lid 4)  
Niet van toepassing op 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 milieubescherming (met uitsluiting investeringssteun voor 

sanering verontreinigde terreinen en steun voor distributienetwerk-gedeelte van energie-
efficiënte stadsverwarmings- en stadskoelingsinstallaties): 15 miljoen EUR per 
onderneming per investeringsproject; 

• voor investeringssteun t.b.v. energie-efficiëntieprojecten: 10 miljoen EUR, zoals 
vastgesteld in artikel 39, lid 5; 

• voor investeringssteun voor sanering verontreinigde terreinen: 20 miljoen EUR per 
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onderneming per investeringsproject; 
• voor exploitatiesteun t.b.v. productie elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en 

exploitatiesteun ter bevordering energie uit hernieuwbare energiebronnen in 
kleinschalige installaties: 15 miljoen EUR per onderneming per project. Wanneer steun 
toegekend via concurrentiegerichte biedprocedure op grond van artikel 42: 150 miljoen 
EUR per jaar, rekening houdende met gecombineerde budget alle onder artikel 42 vallende 
regelingen; 

• voor investeringssteun voor het distributienetwerk voor stadsverwarming of -koeling: 
20 miljoen EUR per onderneming per investeringsproject; 

• voor investeringssteun voor energie-infrastructuur: 50 miljoen EUR per onderneming 
per investeringsproject. 

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 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) 

• Steun t.b.v. energie-efficiëntieprojecten indien voorwaarden artikel 39 vervuld 
• Steun in vorm opslagen bovenop marktprijs indien voorwaarden artikel 42 vervuld 
• Terugbetaalbare voorschotten (indien totale nominale bedrag terugbetaalbare voorschot niet 
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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 6 - Stimulerend effect   
Steun kan alleen worden vrijgesteld indien sprake is van stimulerend effect: 
• Begunstigde heeft steunaanvraag ingediend bij lidstaat voordat het project of de 

werkzaamheden van start zijn gegaan, met ten minste volgende gegevens: 
- naam en grootte onderneming; 
- beschrijving project, met aanvangs- en einddatum; 
- locatie project; 
- lijst projectkosten; 
- soort steun (subsidie, lening, garantie, terugbetaalbaar voorschot, kapitaalinjectie 

enz.) en bedrag aan overheidsfinanciering dat voor project nodig is. 
• Ad-hocsteun grote ondernemingen: lidstaat heeft zich vóór toekennen steun ervan 

vergewist dat, naast de bovenstaande punten, de begunstigde documenten heeft verschaft 
waaruit een van volgende elementen blijkt: 
- wezenlijke toename reikwijdte project of activiteit als gevolg van steun, of 
- wezenlijke toename totale uitgaven begunstigde voor project of activiteit als gevolg 

van steun, of 
- wezenlijke toename snelheid waarmee betrokken project of betrokken activiteit wordt 

voltooid. 
Uitzonderingen 

• Belastingvoordelen indien: 
- maatregel volgens objectieve criteria aanspraak op steun vestigt zonder dat lidstaat 

nog beoordelingsbevoegdheid uitoefent, en 
- maatregel is goedgekeurd en in werking is getreden voordat werkzaamheden aan 

project of activiteit zijn aangevangen, behalve in geval van fiscale 
vervolgregelingen, wanneer activiteit reeds onder vroegere regelingen in vorm 
belastingvoordelen viel. 

• Steun in vorm kortingen op milieubelastingen krachtens Richtlijn 2003/96/EG: indien 
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voorwaarden artikel 44 AGVV vervuld. 
Artikel 7 - In aanmerking komende kosten  
Voor berekening van de steunintensiteit 
• 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. 

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, 
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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 en 11 - Publicatie en informatie - Verslaglegging  
Indienen beknopte informatie bij Commissie 
Publicatie op internet van nationale rechtsgrondslag 

 

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 
(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 
Europees Parlement en 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, 
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- 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 t.b.v. milieubescherming en energie 

 
ARTIKEL 36 

INVESTERINGSSTEUN OM ONDERNEMINGEN IN STAAT TE STELLEN VERDER TE GAAN DAN EU-
NORMEN MILIEUBESCHERMING OF OM, BIJ ONTSTENTENIS EU-NORMEN, NIVEAU 

MILIEUBESCHERMING TE VERHOGEN 

VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• De investering moet aan één van volgende voorwaarden voldoen (lid 2): 
a. begunstigde verhoogt het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau milieubescherming door 

verder te gaan dan EU-normen, ongeacht of nationale normen bestaan die strenger zijn dan EU-
normen; 

b. begunstigde verhoogt, bij ontstentenis EU-normen, het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau 
milieubescherming. 

• Steun mag niet worden verleend wanneer investeringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde en nog niet in werking getreden EU-normen (lid 3), 
tenzij (lid 4):  
a. bij aanschaf nieuwe vervoermiddelen voor vervoer per spoor, over weg, binnenwateren en zee die 

aan vastgestelde EU-normen voldoen: wanneer deze aanschaf plaatsvindt vóór inwerkingtreding 
van die normen en deze, wanneer zij bindend worden, niet op reeds vóór die datum aangeschafte 
vervoermiddelen van toepassing zijn; 

b. bij retrofitten bestaande vervoermiddelen voor vervoer per spoor, over weg, binnenwateren en zee: 
wanneer EU-normen nog niet van kracht waren op tijdstip dat die vervoermiddelen in bedrijf 
werden genomen, en die normen, zodra deze bindend worden, niet met terugwerkende kracht op 
die vervoermiddelen van toepassing zijn. 

• In aanmerking komende kosten: bijkomende investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan 
dan toepasselijke EU-normen of om, bij ontstentenis EU-normen, niveau milieubescherming te 
verhogen. Deze kosten moeten als volgt worden vastgesteld (lid 5): 
a. wanneer kosten voor milieu-investering binnen totale investeringskosten als afzonderlijke 

investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek op milieubescherming betrekking 
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hebbende kosten de in aanmerking kosten; 
b. in alle overige gevallen worden kosten investeringen in milieubescherming vastgesteld t.o.v. 

vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn verricht. Verschil tussen kosten beide investeringen levert de met milieubescherming verband 
houdende kosten op en geldt als in aanmerking komende kosten. 

Kosten die niet rechtstreeks verband houden met behalen hoger niveau milieubescherming, komen niet in 
aanmerking. 
• Steunintensiteit max. 40 % in aanmerking komende kosten (lid 6). 
• Opslagen:  

- Steunintensiteit kan met 10 procentpunten worden verhoogd voor middelgrote ondernemingen en 
met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen (lid 7). 

- Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in steungebieden 
artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen in steungebieden 
artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

 
ARTIKEL 37 

INVESTERINGSSTEUN T.B.V. VROEGE AANPASSING AAN TOEKOMSTIGE EU-NORMEN 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• EU-normen moeten zijn goedgekeurd en de investering moet ten uitvoer worden gelegd en is voltooid 
ten minste 1 jaar vóór inwerkingtreding betrokken normen (lid 2). 

• In aanmerking komende kosten: bijkomende investeringskosten nodig om verder te gaan dan 
toepasselijke EU-normen. Deze kosten moeten als volgt worden vastgesteld (lid 3): 
a. wanneer kosten voor milieu-investering binnen totale investeringskosten als afzonderlijke 

investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek op milieubescherming betrekking 
hebbende kosten de in aanmerking kosten; 

b. in alle overige gevallen worden kosten investeringen in milieubescherming vastgesteld t.o.v. 
vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder steun op geloofwaardige wijze 
zou zijn verricht. Verschil tussen kosten beide investeringen levert de met milieubescherming 
verband houdende kosten op en geldt als in aanmerking komende kosten. Kosten die niet 
rechtstreeks verband houden met behalen hoger niveau milieubescherming, komen niet in 
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aanmerking. 
• Steunintensiteit bedraagt maximaal (lid 4): 

a. 20% in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, 15% in aanmerking komende 
kosten voor middelgrote ondernemingen en 10% in aanmerking komende kosten voor grote 
ondernemingen indien investering meer dan 3 jaar vóór datum inwerkingtreding nieuwe EU-norm 
ten uitvoer wordt gelegd en is voltooid; 

b. 15% in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, 10% in aanmerking komende 
kosten voor middelgrote ondernemingen en 5% in aanmerking komende kosten voor grote 
ondernemingen indien investering tussen 1 en 3 jaar vóór datum inwerkingtreding nieuwe EU-
norm ten uitvoer wordt gelegd en is voltooid. 

• Opslagen: Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

 
ARTIKEL 38 

INVESTERINGSSTEUN T.B.V. ENERGIE-EFFICIËNTIEMAATREGELEN 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Op grond van dit artikel mag geen steun worden verleend wanneer verbeteringen worden uitgevoerd 
om ervoor te zorgen dat ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde EU-normen, zelfs al zijn die 
nog niet van kracht (lid 2). 

• In aanmerking komende kosten zijn bijkomende investeringskosten die nodig zijn om hoger niveau 
energie-efficiëntie te behalen. Deze kosten moeten als volgt worden vastgesteld (lid 3): 
a. wanneer kosten voor investering in energie-efficiëntie binnen totale investeringskosten als 

afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek op energie-efficiëntie 
betrekking hebbende kosten de in aanmerking kosten; 

b. in alle overige gevallen worden kosten investeringen in energie-efficiëntie vastgesteld t.o.v. 
vergelijkbare, minder energie-efficiënte investering die zonder steun op geloofwaardige wijze zou 
zijn uitgevoerd. Het verschil tussen kosten van beide investeringen levert de met energie-
efficiëntie verband houdende kosten op en geldt als in aanmerking komende kosten. 

• De kosten die niet rechtstreeks verband houden met behalen hoger niveau energie-efficiëntie, komen 
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niet in aanmerking. 
• Steunintensiteit bedraagt max. 30 % in aanmerking komende kosten (lid 4). 
• Opslagen: 

- De steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor steun aan kleine 
ondernemingen en met 10 procentpunten voor steun aan middelgrote ondernemingen (lid 5). 

- Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen 
in steungebieden artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

 
ARTIKEL 39 

INVESTERINGSSTEUN T.B.V. ENERGIE-EFFICIËNTIEPROJECTEN IN GEBOUWEN 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Energie-efficiëntieprojecten m.b.t. gebouwen komen voor steun in aanmerking (lid 2). 
• In aanmerking komende kosten: de totale kosten van het energie-efficiëntieproject (lid 3). 
• Vormen steun voor energie-efficiëntiefondsen: dotatie, eigen vermogen, garantie of lening 

toegekend aan energie-efficiëntiefonds of andere financiële intermediair, die deze volledig moeten 
doorgeven aan uiteindelijke begunstigden zijnde de eigenaren of huurders gebouwen (lid 4). 

• Vormen steun voor uiteindelijke projecten: Door het energie-efficiëntiefonds of andere financiële 
intermediair aan in aanmerking komende energie-efficiëntiefondsen toegekende steun kan vorm 
hebben van leningen of garanties. Nominale waarde lening of gegarandeerde bedrag bedraagt max. 10 
miljoen EUR per project op niveau uiteindelijke begunstigden. Garantie bedraagt max. 80% van de 
onderliggende lening (lid 5). 

• Terugbetaling door eigenaren gebouwen aan energie-efficiëntiefonds of andere financiële 
intermediair gebeurt ten minste tegen nominale waarde lening (lid 6). 

• Energie-efficiëntiesteun moet als hefboom dienen voor bijkomende investeringen particuliere 
investeerders, zodat daarmee in totaal ten minste 30% wordt bereikt van totale financiering die voor 
energie-efficiëntieproject wordt verstrekt. Wanneer steun wordt verschaft door energie-
efficiëntiefonds, kan hefboom particuliere investering worden ingezet op niveau energie-
efficiëntiefonds en/of op niveau energie-efficiëntieprojecten, zodat daarmee bedrag van in totaal ten 
minste 30% wordt bereikt van totale financiering die voor energie-efficiëntieproject wordt verstrekt 
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(lid 7). 
• Lidstaten kunnen voor verstrekken energie-efficiëntiesteun energie-efficiëntiefondsen opzetten 

en/of een beroep doen op financiële intermediairs. Te vervullen voorwaarden (lid 8): 
a. Managers geselecteerd via openbare, transparante en niet-discriminerende oproep in 

overeenstemming met toepasselijke EU-recht en nationale recht. Geen discriminatie op grond van 
plaats vestiging of registratie in lidstaat. Van managers kan worden geëist dat zij voldoen aan 
vooraf vastgestelde criteria die objectief gerechtvaardigd zijn door aard investeringen. 

b. Onafhankelijke particuliere investeerders geselecteerd via openbare, transparante en niet-
discriminerende oproep in overeenstemming met toepasselijke EU-recht en nationale recht, met 
als doel passende regelingen inzake risico-/beloningsverdeling tot stand te brengen, waarbij voor 
investeringen niet zijnde garanties asymmetrische winstdeling voorkeur krijgt boven neerwaartse 
bescherming. Indien particuliere investeerders niet via dit soort oproep worden geselecteerd, 
wordt redelijke rendement voor particuliere investeerders bepaald door onafhankelijke deskundige 
die is geselecteerd via openbare, transparante en niet-discriminerende oproep. 

c. Asymmetrische verliesdeling tussen publieke en particuliere investeerders: voor rekening 
publieke investeerder komend first loss gemaximeerd op 25% totale investering. 

d. Garanties: garantiepercentage beperkt tot 80% en totale verliezen die lidstaat op zich neemt, 
gemaximeerd op 25% onderliggende gegarandeerde portefeuille. Alleen garanties die verwachte 
verliezen op onderliggende gegarandeerde portefeuille dekken, kunnen kosteloos worden 
afgegeven. Indien garantie ook dekking onverwachte verliezen omvat, betaalt financiële 
intermediair voor gedeelte garantie dat onverwachte verliezen dekt, marktconforme 
garantiepremie; 

e. Investeerders mogen vertegenwoordigd zijn in bestuursorganen energie-efficiëntiefonds of 
financiële intermediair. 

f. Energie-efficiëntiefonds of financiële intermediair wordt opgericht overeenkomstig toepasselijke 
recht en lidstaat zorgt ervoor dat boekenonderzoek plaatsvindt om te verzekeren dat 
tenuitvoerlegging steunmaatregel t.b.v. energie-efficiëntie volgens zakelijk verantwoorde 
investeringsstrategie plaatsvindt. 

• Financiële intermediairs, met inbegrip energie-efficiëntiefondsen, moeten op zakelijke basis worden 
beheerd en moeten zorgen voor winstgedreven financieringsbesluiten, mits financiële intermediair en, 
in voorkomend geval, managers energie-efficiëntiefonds voldoen aan volgende voorwaarden (lid 9): 
a. wettelijk of contractueel verplicht met nodige professionele zorgvuldigheid en te goeder trouw te 
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handelen en belangenconflicten te vermijden. Daarbij moeten goede praktijken en wettelijk 
toezicht van toepassing zijn; 

b. hun vergoeding is marktconform. Dit vereiste is vervuld wanneer manager wordt geselecteerd 
via openbare, transparante en niet-discriminerende oproep, op basis van objectieve criteria die 
verband houden met ervaring, deskundigheid en operationele en financiële capaciteiten; 

c. ontvangen prestatieafhankelijke vergoeding of dragen deel investeringsrisico's door eigen 
middelen mee te investeren, zodat hun belangen steeds gelijklopen met die van de publieke 
investeerder; 

d. bepalen investeringsstrategie, criteria en voorgenomen tijdschema voor investeringen in energie-
efficiëntieprojecten, waarin vooraf financiële levensvatbaarheid en verwachte impact op energie-
efficiëntie worden aangetoond; 

e. voor in energie-efficiëntiefonds geïnvesteerde of aan financiële intermediair verschafte publieke 
middelen is heldere en realistische exitstrategie voorhanden, die mogelijkheid biedt om energie-
efficiëntieprojecten door markt te laten te financieren wanneer deze daarvoor klaar is. 

• Verbeteringen energie-efficiëntie die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat begunstigde aan 
reeds vastgestelde EU-normen voldoet, zijn op grond van dit artikel niet van de verplichting tot 
aanmelding vrijgesteld (lid 10). 

 
ARTIKEL 40 

INVESTERINGSSTEUN T.B.V. HOOGRENDERENDE WKK 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Investeringssteun uitsluitend voor nieuw geïnstalleerd of gerenoveerd vermogen (lid 2). 
• Nieuwe wkk-eenheid behaalt in totaal besparingen primaire energie t.o.v. gescheiden productie 

warmte en elektriciteit (Richtlijn 2012/27/EU). Verbetering bestaande wkk-eenheid of ombouw 
bestaande stroomproductie-eenheid tot wkk-eenheid resulteert in besparingen van primaire energie 
t.o.v. oorspronkelijke situatie (lid 3). 

• In aanmerking komende kosten: bijkomende investeringskosten voor uitrusting die - vergeleken met 
conventionele elektriciteits- of verwarmingsinstallaties met dezelfde capaciteit - nodig is om installatie 
als hoogrenderende wkk-installatie te exploiteren, of, wanneer een bestaande installatie 
hoogrendementsdrempel reeds haalt, bijkomende investeringskosten om deze te upgraden naar hoger 
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rendement (lid 4). 
• Steunintensiteit bedraagt max. 45 % in aanmerking komende kosten. Steunintensiteit kan met 20 

procentpunten worden verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor 
steun aan middelgrote ondernemingen (lid 5). 

• Opslagen: Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

 
ARTIKEL 41 

INVESTERINGSSTEUN TER BEVORDERING ENERGIE UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Steun voor productie biobrandstoffen: van aanmeldingsverplichting alleen vrijgesteld voor zover 
gesteunde investeringen gebruikt voor productie duurzame biobrandstoffen niet zijnde 
biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen. Wel kan investeringssteun om bestaande 
installaties voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen om te bouwen tot installaties voor 
geavanceerde biobrandstoffen, worden vrijgesteld mits die op voedingsgewassen gebaseerde productie 
wordt verminderd naar rato van de nieuwe capaciteit (lid 2). 

• Voor biobrandstoffen waarvoor leverings- of bijmengverplichting geldt, mag geen steun worden 
toegekend (lid 3). 

• Geen steun voor waterkrachtinstallaties die niet aan Richtlijn 2000/60/EG voldoen (lid 5). 
• Steun alleen voor nieuwe installaties. Geen steun toegekend of uitgekeerd nadat installatie in bedrijf 

is gekomen en steun is onafhankelijk van productie (lid 5). 
• In aanmerking komende kosten: bijkomende investeringskosten nodig om productie energie uit 

hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Als volgt vast te stellen (lid 6): 
a. wanneer kosten investeringen in productie energie uit hernieuwbare energiebronnen binnen totale 

investeringskosten als afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld (bijv. omdat het 
gemakkelijk te onderscheiden "uitbreiding" reeds bestaande faciliteit is), vormen deze kosten 
m.b.t. hernieuwbare energie de in aanmerking komende kosten;  

b. wanneer kosten investeringen in productie energie uit hernieuwbare energiebronnen kunnen 
worden vastgesteld t.o.v. vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder steun op 
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geloofwaardige wijze zou zijn verricht, levert dit verschil tussen kosten beide investeringen de met 
hernieuwbare energie verband houdende kosten op en geldt dit als de in aanmerking komende 
kosten; 

c. voor bepaalde kleine installaties waar minder milieuvriendelijke investering niet kan worden 
bepaald omdat geen installaties van beperkte omvang bestaan, vormen totale investeringskosten 
nodig om hoger niveau aan milieubescherming te bereiken, de in aanmerking komende kosten. 

Komen niet in aanmerking: kosten die niet rechtstreeks verband houden met behalen hoger niveau 
milieubescherming. 

• Steunintensiteit bedraagt maximaal (lid 7): 
a. 45% in aanmerking komende kosten (op basis van lid 6, onder a) of b)); 
b. 30% in aanmerking komende kosten (op basis van lid 6, onder c)). 

• Opslagen: 
- Steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor kleine ondernemingen en met 

10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen (lid 8). 
- Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in steungebieden 

artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen in steungebieden 
artikel 107, lid 3, onder c), VWEU (lid 9). 

• Steun wordt toegekend via concurrentiegerichte biedprocedure op grond van duidelijke, 
transparante en niet-discriminerende criteria; steunintensiteit kan tot 100% in aanmerking komende 
kosten oplopen. Dit soort biedprocedure moet niet-discriminerend zijn en voorzien in deelname alle 
belangstellende ondernemingen. Het met biedprocedure verband houdende budget vormt bindende 
beperking: niet alle deelnemers kunnen steun krijgen en steun wordt toegekend op grond van 
oorspronkelijke offerte gegadigde, waardoor verdere onderhandelingen worden uitgesloten (lid 10) 

 
ARTIKEL 42 

EXPLOITATIESTEUN TER BEVORDERING ELEKTRICITEIT UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN  
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Steun wordt toegekend volgens concurrentiegerichte biedprocedure op grond van duidelijke, 
transparante en niet-discriminerende criteria, die open staat voor alle producenten die elektriciteit 
produceren uit hernieuwbare energiebronnen zonder enige discriminatie (lid 2). 

 



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. 

 

16 

• Biedprocedure kan tot specifieke technologieën worden beperkt wanneer voor alle producenten open 
staande procedure een suboptimaal resultaat zou opleveren, hetgeen niet kan worden verholpen door 
vormgeving procedure met name gelet op (lid 3): 

i. potentieel op langere termijn van bepaalde nieuwe en innoverende technologie, of 
ii. noodzaak om diversificatie tot stand te brengen, of 

iii. netwerkrestricties en netwerkstabiliteit, of 
iv. systeem(integratie)kosten, of 
v. noodzaak om door steun voor biomassa veroorzaakte verstoringen op grondstoffenmarkten te 

voorkomen. 
Lidstaten voeren nadere beoordeling uit toepasselijkheid van die voorwaarden en doen de Commissie 
daarvan verslag (overeenkomstig artikel 11, onder a)). 

• Steun aan nieuwe en innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie wordt toegekend via 
concurrentiegerichte biedprocedure die ten minste voor één van dit soort technologieën open staat en is 
gebaseerd op duidelijke, transparante en niet-discriminerende criteria. Dit soort steun wordt toegekend 
voor max. 5% totale geplande nieuwe elektrische vermogen uit hernieuwbare energiebronnen per jaar 
(lid 4). 

• Steun wordt toegekend als opslag bovenop marktprijs waartegen producenten hun elektriciteit 
rechtstreeks op de markt afzetten (lid 5). 

• Begunstigden zijn aan standaardbalanceringstaken onderworpen. Begunstigden mogen hun 
balanceringstaken uitbesteden aan andere, namens hen optredende ondernemingen (zoals 
aggregatoren) (lid 6). 

• Wanneer prijzen negatief - geen steun (lid 7) 
• Steun mag zonder concurrentiegerichte biedprocedure (beschreven in lid 2) worden toegekend t.b.v. 

installaties met geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 1 MW (alle hernieuwbare 
energiebronnen met uitzondering van windenergie) wanneer installaties geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van minder dan 6 MW hebben of voor installaties met minder dan 6 productie-eenheden. 
Onverminderd lid 9 moeten, wanneer steun wordt toegekend zonder concurrentiegerichte 
biedprocedure, voorwaarden van de leden 5, 6 en 7 in acht worden genomen. Bovendien zijn, wanneer 
steun wordt toegekend zonder concurrerentiegerichte biedprocedure, voorwaarden artikel 43, leden 5, 
6 en 7, van toepassing (lid 8). 

• De in leden 5, 6 en 7 vastgestelde voorwaarden gelden niet voor exploitatiesteun t.b.v. installaties met 
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geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW (voor productie uit alle hernieuwbare 
energiebronnen met uitzondering van windenergie, wanneer installaties geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van minder dan 3 MW hebben of voor installaties met minder dan 3 productie-eenheden) 
(lid 9). 

• Voor berekenen van in leden 8 en 9 bedoelde maximale vermogen: installaties met 
gemeenschappelijk aansluitpunt op elektriciteitsnet worden beschouwd als één installatie (lid 10). 

• Steun wordt toegekend totdat de installatie volledig is afgeschreven (volgens algemeen erkende 
boekhoudkundige beginselen). Alle vroeger ontvangen investeringssteun moet in mindering worden 
gebracht op exploitatiesteun (lid 11). 

 
ARTIKEL 43 

EXPLOITATIESTEUN TER BEVORDERING VAN IN KLEINSCHALIGE INSTALLATIES UIT 
HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN OPGEWEKTE ENERGIE  

VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Steun alleen voor installaties met geïnstalleerd vermogen van minder dan 500 kW (alle 
hernieuwbare energiebronnen met uitzondering van windenergie) bij installaties met geïnstalleerd 
vermogen van minder dan 3 MW of met minder dan 3 productie-eenheden, en voor biobrandstoffen 
wanneer installaties geïnstalleerde capaciteit van minder dan 50 000 ton per jaar hebben). Voor 
berekenen maximale vermogen worden installaties met gemeenschappelijk aansluitpunt op 
elektriciteitsnet beschouwd als één installatie (lid 2). 

• Steun alleen verleend voor installaties die duurzame biobrandstoffen produceren niet zijnde 
biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen. Evenwel is exploitatiesteun voor installaties die 
biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen produceren en die vóór 31 december 2013 in bedrijf 
zijn gekomen en nog niet volledig zijn afgeschreven, vrijgesteld op grond van dit artikel, maar uiterlijk 
tot 2020 (lid 3). 

• Voor biobrandstoffen waarvoor leverings- of bijmengverplichting geldt, mag geen steun worden 
toegekend (lid 4). 

• Steun per energie-eenheid bedraagt niet meer dan verschil tussen totale levelized costs productie 
van energie (LCOE's) uit betrokken hernieuwbare energiebron en markttarief betrokken energievorm. 
Deze levelized costs worden regelmatig geactualiseerd, ten minste eenmaal per jaar (lid 5). 
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• Maximaal rendementspercentage gebruikt bij berekening levelized costs mag niet meer bedragen 
dan betrokken swaprente met opslag van 100 basispunten. De betrokken swaprente is swaprente voor 
munteenheid waarin steun wordt toegekend, voor looptijd die afschrijvingstermijn voor gesteunde 
installaties weergeeft (lid 6). 

• Steun wordt toegekend totdat de installatie volledig is afgeschreven (volgens algemeen erkende 
boekhoudkundige beginselen). Alle voor installatie toegekende investeringssteun moet in mindering 
worden gebracht op exploitatiesteun (lid 7). 

 
ARTIKEL 44 

STEUN IN VORM KORTINGEN OP MILIEUBELASTINGEN KRACHTENS RICHTLIJN 2003/96/EG  
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Begunstigden belastingkorting moeten worden geselecteerd op basis van transparante en objectieve 
criteria en moeten ten minste desbetreffende, bij Richtlijn 2003/96/EG vastgestelde 
minimumbelastingniveau betalen (lid 2). 

• Vorm van de steun: Regelingen voor steun in vorm kortingen op milieubelastingen moeten zijn 
gebaseerd op verlaging toepasselijke percentage milieubelasting of op betaling vast compensatiebedrag 
(belastingteruggave), of op combinatie van deze beide mechanismen (lid 3) 

• Voor biobrandstoffen waarvoor leverings- of bijmengverplichting geldt, wordt geen steun 
toegekend (lid 4). 

 

 
ARTIKEL 45 

INVESTERINGSSTEUN VOOR SANERING VERONTREINIGDE TERREINEN  
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• Investering moet resulteren in herstel milieuschade, met inbegrip van aantasting kwaliteit bodem of 
oppervlakte- of grondwater (lid 2). 

• Beginsel "de vervuiler betaalt": Wanneer volgens het in elke lidstaat toepasselijke recht voor 
milieuschade aansprakelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon, onverminderd vaststelling EU-
voorschriften ter zake, kan worden geïdentificeerd, moet die persoon sanering financieren 
overeenkomstig het beginsel "de vervuiler betaalt", en mag geen staatssteun worden toegekend. 
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Wanneer de volgens toepasselijke recht aansprakelijke persoon niet kan worden geïdentificeerd of niet 
kan worden verplicht kosten te dragen, kan de voor bodemsanering of grondreiniging 
verantwoordelijke persoon staatssteun ontvangen (lid 3). 

• In aanmerking komende kosten: de bij bodemsanering gemaakte kosten, verminderd met 
waardestijging terrein. Alle uitgaven die onderneming voor sanering van haar terrein doet, kunnen, 
ongeacht of zij deze uitgaven als vaste activa op haar balans opvoert, worden beschouwd als in 
aanmerking komende investeringen in geval van sanering vervuilde terreinen (lid 4). 

• Taxaties waardestijging terrein als gevolg van sanering moeten door onafhankelijke deskundige 
worden uitgevoerd (lid 5). 

• Steunintensiteit max. 100 % in aanmerking komende kosten (lid 6). 
 

ARTIKEL 46 
INVESTERINGSSTEUN VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE STADSVERWARMING EN -KOELING  

VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• In aanmerking komende kosten productielocatie: bijkomende kosten die, in vergelijking met 
conventionele productielocatie, nodig zijn voor bouw, uitbreiding en renovatie van één of meer 
productie-eenheden om deze als energie-efficiënt stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem te 
kunnen exploiteren. Investering moet integrerend deel uitmaken van energie-efficiënte 
stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem (lid 2) 

• Steunintensiteit voor productielocatie max. 45% in aanmerking komende kosten. Steunintensiteit kan 
met 20 procentpunten worden verhoogd voor kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor 
middelgrote ondernemingen (lid 3). 

• Opslagen: Steunintensiteit voor productielocatie kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor 
investeringen in steungebieden artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor 
investeringen in steungebieden artikel 107, lid 3, onder c), VWEU (lid 4). 

• In aanmerking komende kosten distributienetwerk: de investeringskosten (lid 5). 
• Bedrag steun voor distributienetwerk is niet hoger dan verschil tussen in aanmerking komende kosten 

en exploitatiewinst. Exploitatiewinst moet in mindering worden gebracht op in aanmerking komende 
kosten, hetzij vooraf hetzij via terugvorderingsmechanisme (lid 6). 
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ARTIKEL 47 
INVESTERINGSSTEUN T.B.V. RECYCLING EN HERGEBRUIK AFVAL  

VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• In aanmerking komende investeringen: 
• Investeringssteun toegekend voor recycling en hergebruik door andere ondernemingen 

geproduceerd afval (lid 2).Gerecycleerd of hergebruikt materiaal zou anders bij afval belanden 
of op minder milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Steun voor nuttige toepassing van 
afvalstoffen niet zijnde recycling kan geen groepsvrijstelling krijgen op grond van dit artikel (lid 
3). 

• Steun voor investeringen m.b.t. recycling en hergebruik eigen afval begunstigde onderneming is 
op grond van dit artikel niet van verplichting tot aanmelding vrijgesteld (lid 10) 

• Beginsel "de vervuiler betaalt": Steun mag vervuilers niet indirect bevrijden van lasten die zij 
volgens EU-recht moeten dragen, of van lasten die als normale ondernemingskosten dienen te 
worden beschouwd (lid 4). 

• Investering mag niet uitsluitend de vraag naar te recycleren materiaal doen toenemen zonder dat 
inzameling van dat materiaal toeneemt (lid 5). 

• Investering gaat verder dan huidige stand techniek (lid 6). 
• In aanmerking komende kosten: bijkomende investeringskosten nodig voor uitvoeren investering die 

tot betere of efficiëntere recycling- of hergebruiksactiviteiten leidt, vergeleken met conventioneel 
proces hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit die zonder steun zou zijn gebouwd (lid 7). 

• Steunintensiteit bedraagt max. 35 % in aanmerking komende kosten. Steunintensiteit kan met 20 
procentpunten worden verhoogd voor kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor 
middelgrote ondernemingen (lid 8). 

• Opslagen: Steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder a), VWEU en met 5 procentpunten voor investeringen in 
steungebieden artikel 107, lid 3, onder c), VWEU (lid 9). 

•  

 

 
ARTIKEL 48 

INVESTERINGSSTEUN VOOR ENERGIE-INFRASTRUCTUUR  
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 
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• Verenigbaar en vrijgesteld van aanmelding indien algemene verenigbaarheidsvoorwaarden en 
voorwaarden uit dit artikel van toepassing zijn (lid 1). 

• Steun toegekend voor energie-infrastructuur in steungebieden (lid 2). 
• Energie-infrastructuur moet zijn onderworpen aan volledige tarief- en toegangsregulering 

overeenkomstig wetgeving inzake interne energiemarkt (lid 3). 
• In aanmerking komende kosten: de investeringskosten (lid 4). 
• Steunbedrag niet hoger dan verschil tussen in aanmerking komende kosten en exploitatiewinst 

investering. Exploitatiewinst moet in mindering worden gebracht op in aanmerking komende kosten, 
hetzij vooraf hetzij via terugvorderingsmechanisme (lid 5). 

• Steun voor investeringen in projecten voor elektriciteits- en gasopslag en in olie-infrastructuur is 
op grond van dit artikel niet van de verplichting tot aanmelding vrijgesteld (lid 6). 

 

 
ARTIKEL 49 

STEUN T.B.V. MILIEUSTUDIES (INCL. ENERGIEAUDITS) 
VOORWAARDEN NAGELEEFD? 

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

• In aanmerking komende kosten: kosten studies (incl. energieaudits) die rechtstreeks verband houden 
met in deel 7 AGVV bedoelde investeringen (lid 2). 

• Steunintensiteit bedraagt max. 50 % in aanmerking komende kosten (lid 3). 
• Opslagen: Steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd bij studies voor rekening van 

kleine ondernemingen en met 10 procentpunten bij studies voor rekening van middelgrote 
ondernemingen (lid 4). 

• Geen steun aan grote ondernemingen voor energieaudits die worden uitgevoerd op grond van 
artikel 8, lid 4, van Richtlijn 2012/27/EU, tenzij energieaudit bovenop de op grond van die richtlijn 
verplichte energieaudit komt (lid 5). 

 

 


