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Betreft

Nationale staatssteuncoördinatie steunfondsen COVID-19
tussen gemeenten en de Rijksoverheid
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Uw kenmerk

Zoals bij u bekend is, heeft de Rijksoverheid een groot steunpakket aangenomen
om een nationale oplossing te bieden voor ondernemingen die in financiële
moeilijkheden zijn geraakt door de economische gevolgen van COVID-19. Ook op
gemeenten wordt er een beroep gedaan door ondernemingen om, daar waar
mogelijk, mee te denken en mee te helpen in het oplossen van de gevolgen van
deze crisis. Via deze brief wil ik u daarom graag informeren over de nationale en
Europese staatssteunkaders die thans van toepassing zijn op bedrijven die in
economische moeilijkheden zijn gekomen door COVID-19. Daarnaast breng ik
graag onder uw aandacht op welke wijze het Coördinatiepunt Staatssteun
Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) uw gemeente behulpzaam kan zijn bij het meedenken
over gemeentelijke vraagstukken over de toepassing van de nationale en de
Europese COVID-19 steunkaders.
Noodpakket banen en economie Rijksoverheid
Op dit moment is het “Noodpakket banen en economie” van kracht. Bedrijven
kunnen op grond van dit pakket van tijdelijke financiële regelingen een
tegemoetkoming in de kosten en salaris aanvragen. Bovendien biedt dit huidige
noodpakket voor ondernemingen een uitstel van belastingen en een versoepeling
van kredieten (zie gelieve de bijlage). Meer informatie treft u aan op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Tijdelijke steunmaatregelen voor COVID-19 worden nationaal
gecoördineerd
Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie (EC) een tijdelijk
crisissteunkader gepubliceerd voor steunmaatregelen omwille economische
gevolgen van COVID-19. Dit kader maakt steunverleningen omwille van ernstige
verstoringen in de economie mogelijk tot 1 januari 2021. Dit betekent
uitdrukkelijk niet dat de staatssteunregels niet meer van toepassing zijn, maar
wel dat er voor ondernemingen die getroffen zijn door de economische gevolgen
van het coronavirus meer ruimte is om staatssteun te ontvangen. Dat is wel aan
strikte voorwaarden gebonden.
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Nederland meldt, daar waar nodig, op grond van dit tijdelijke steunkader Rijks
steunmaatregelen voor COVID-19, en daarbovenop eventuele aanvullende
steunmaatregelen van decentrale overheden, centraal gecoördineerd aan. Dit
geldt zowel voor horizontale steunmaatregelen voor alle ondernemingen in
Nederland als voor sectorspecifieke steunmaatregelen. Het ministerie van BZK
coördineert gemeentelijke en provinciale steuninitiatieven voor COVID-19 via het
Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden en staat in nauw overleg met
het ministerie van EZK.
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Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en gelijkheid is het voor de nationale
staatssteuncoördinatie belangrijk dat gemeentelijke steunmaatregelen en
steunfondsen van de Rijksoverheid elkaar niet overlappen. Overlapping kan tot
stapeling of cumulatie van subsidies leiden, hetgeen volgens de staatssteunregels
maar beperkt is toegestaan. Dit betekent dat mogelijke aanvullende COVID-19
steunmaatregelen van een gemeente (of andere decentrale overheid) op het
“Noodpakket banen en economie” volgens de tijdelijk EU - steunkaders
aangemeld moeten worden bij de EC in nauwe samenwerking met de
Rijksoverheid.
Voor COVID-19 steunmaatregelen is in Nederland een bijzondere centraal
gecoördineerde staatssteunprocedure in het leven geroepen. In goed overleg met
het ministerie van BZK wordt daarom het geheel aan nationale en decentrale
COVID-19 staatssteunmeldingen door het ministerie van EZK gecoördineerd
richting de EC om zo een effectieve en snelle staatssteunprocedure bij de EC te
borgen. Bovendien is er daardoor tevens overzicht op een gelijkwaardige inzet
van staatsmiddelen.
Informatievoorziening en landelijke coördinatie gemeentelijke
steuninitiatieven
Ik kan mij goed voorstellen dat gemeenten tegen problemen aanlopen en/of
vragen hebben over de nieuwe Europese kaders voor staatssteun naar aanleiding
van COVID-19. Het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden
merkt dat gemeenten in de praktijk vragen hebben over de overlap van nationale
steunfondsen en de rol van gemeenten. Ik wil uw gemeente daarom zo goed
mogelijk informeren waar het de toepassing van de nieuwe staatssteunregels
samen met de tijdelijke financiële regelingen van de Rijksoverheid betreft. Een
overzicht treft u aan op:
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/coronacrisis/nationalemaatregelen/.
Uw gemeente kan in eerste instantie voor nadere informatie over het COVID-19
steunkader terecht op de actualiteitenpagina van het Kenniscentrum Europa
decentraal (KED): www.europadecentraal.nl/coronacrisis/. Voor eerstelijnsadvies
over staatssteunmaatregelen vanwege COVID-19 is KED het eerste
aanspreekpunt. U kunt uw adviesvraag sturen naar
helpdesk@europadecentraal.nl. Daarnaast is het Coördinatiepunt Staatssteun
Decentrale Overheden (coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl) van het ministerie
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van BZK uiteraard ook bereid om mee te denken over gemeentelijke
vraagstukken die betrekking hebben op de cumulatie van staatssteunmaatregelen
in relatie tot COVID-19.
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Alleen samen krijgen wij deze coronacrisis onder controle.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

J. Schipper-Spanninga
Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving

NB: Deze brief is niet voorzien van een handtekening. Vanwege de (werk)voorschriften
rondom COVID-19 is ondertekening praktisch niet mogelijk gebleken. In een formele en
beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van
dit document en de verzending daarvan.

Bijlage: Overzicht huidige financiële regelingen
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