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Betreft

Gebruik de-minimissteun in de landbouw in de jaren 2013-2015

Geacht College,

Via deze brief verzoek ik u naar aanleiding van een uitvraag van de Europese
Commissie informatie aan te leveren over het gebruik van de-minimissteun in de

landbouw in dejaren 2013-2015.1 Op grond van Europese regelgeving zijn provincies
verplicht de Commissie van de verzochte informatie te voorzien.
De deadline voor het aanleveren van de benodiqde informatie is vriidaq 14 april 2017.

Hieronder leest u welke informatie uw provincie dient aan te leveren. Indien uw
provincie geen landbouw de-minimissteun heeft verleend in de periode 2013-2015, is
dit verzoek op uw provincie niet van toepassing en hoeft u niets te doen.
Vereiste informatie

De Commissie verzoekt om informatie over de uitgaven aan landbouw deminimissteun per sector in de jaren 2013, 2014 en 2015. Voorts verzoekt zij om voor
diezelfde periode per sector het aantal begunstigden van landbouw de-minimissteun
aan te geven. Het verzoek van de Commissie ziet aldus op het gebruik van deminimissteun op grond van de volgende verordeningen:
•

•

Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op deminimissteun in de landbouwproductiesector (het jaar 2013);
Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (dejaren
2014 en 2015).

Het verzoek van de Commissie betreft enkel uitgaven onder toepassing van

1 Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimis/ voor informatie over
de-minimissteun.
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bovenstaande de-minimisverordeningen landbouw. Uitgaven onder de reguliere deminimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013) of enige andere deminimisverordening, hoeven niet te worden vermeld.
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Wijze van aanleveren informatie
Indien uw provincie in de periode 2013-2015 gebruik heeft gemaakt van landbouw deminimissteun, verzoek ik u voor het aanleveren van de gegevens gebruik te maken
van het Excel-bestand dat is te vinden op onderstaande webpagina van het
Kenniscentrum Europa decentraal:
https://europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/de-minimis/de-minimislandbouw/.

Het ingevulde Excel-bestand dient vervolgens per e-mail te worden gezonden naar
coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.
Uitleg Excel-bestanden
Ter illustratie zijn de tabellen waarin de informatie dient te worden ingevoerd, ook als
bijlage bij deze brief gevoegd.
Tabel 1A dient te worden gebruikt om de daadwerkelijke uitgaven aan landbouw deminimissteun per sector aan te geven gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015. Indien
de daadwerkelijk uitgaven niet zijn aan te geven, kan tabel IB worden gebruikt om
een raming aan te geven van de uitgaven aan landbouw de-minimissteun per sector.
In tabel 2A dient het exacte aantal begunstigden van landbouw de-minimissteun in de
jaren 2013, 2014 en 2015 per sector te worden aangegeven. Tabel 2B kan worden
gebruikt om een raming van het aantal begunstigden aan te geven, indien het exacte
aantal begunstigden niet is aan te geven.
Rechtsgrondslag informatieverzoek
De Commissie baseert haar verzoek om informatie over landbouw de-minimissteun op
artikel 6, lid 5, van Verordening (EU) Nr. 1408/2013. Op grond van dit artikel kan de
Commissie om alle informatie verzoeken die zij nodig acht om te kunnen nagaan of
aan de voorwaarden van de landbouw de-minimisverordening is voldaan.
De staatssteunfunctie in Nederland is decentraal georganiseerd. Dat brengt met zich
dat provincies zelf verantwoordelijken zijn voor het verlenen van steun conform de
desbetreffende Europese kaders en voor het voldoen aan de daaruit voorvloeiende
verplichtingen.
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Voor vragen kunt u terecht bij het Coordinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden
van mijn ministerie via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

14 maart 2017
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

M. L. Haime

Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving
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