
Formulier staatssteunanalyse artikel 36 

Artikel 36: steun voor milieubescherming 

Inleiding 
Om subsidie te mogen toekennen aan een project, moeten de activiteiten 
‘staatssteunproof’ zijn. De Europese Commissie noemt de nodige voorwaarden op 
basis waarvan staatssteun mag worden verleend. Deze voorwaarden worden 
toegelicht in de artikelen van de zogenaamde Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).  

Eén van de artikelen die gebruikt kan worden voor EFRO Oost actielijn 2 projecten 
is artikel 36. Dit artikel gaat over investeringssteun om ondernemingen in staat te 
stellen verder te gaan dan de Unienormen inzake milieubescherming (zie pagina 53 
van de AGVV).  

In dit formulier staatssteunanalyse is het aan de aanvrager om in de tekstvakken, 
per lid van artikel 36, aan te geven waarom het project voldoet aan de gestelde 
voorwaarden.  

Let op: u geeft een toelichting in de tekstblokken. 

Art 36, lid 1: 
Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan 
Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het 
niveau van milieubescherming te verhogen, is verenigbaar met de interne markt in 
de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting 
van artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in 
hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 

Inleidend lid, geen toelichting nodig 

Art 36, lid 2: 
De investering voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 
a) zij stelt de begunstigde in staat het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van
milieubescherming te verhogen door verder te gaan dan de geldende Unienormen,
ongeacht of er nationale normen bestaan die strenger zijn dan de Unienormen;
b) zij stelt de begunstigde, bij ontstentenis van Unienormen, in staat het uit zijn
activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL


Art 36, lid 3: 
Er mag geen steun worden verleend wanneer de investeringen worden uitgevoerd 
om ervoor te zorgen dat ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde en nog 
niet in werking getreden Unienormen. 

Art 36, lid 4: 
In afwijking van lid 3 kan steun worden verleend voor: 
a) de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen voor vervoer per spoor, over de weg,
over de binnenwateren en over zee die aan vastgestelde Unienormen voldoen, mits
deze aanschaf plaatsvindt vóór de inwerkingtreding van die normen en, wanneer die
normen bindend worden, deze niet op reeds vóór die datum aangeschafte
vervoermiddelen van toepassing zijn;
b) het retrofitten van bestaande vervoermiddelen voor vervoer per spoor, over de
weg, over de binnenwateren en over zee, mits de Unienormen nog niet van kracht
waren op het 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.

Toelichting: 
U dient te onderbouwen dat het project aan deze eisen voldoet. We wijzen erop dat 
ingevolge artikel 2, lid 102 van de AGVV onder „Unienorm” het volgende wordt 
verstaan: 
a) een verplichte Unienorm waarbij de op milieugebied te bereiken normen per
onderneming zijn vastgesteld, of
b) de verplichting op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement
en de Raad om de beste beschikbare technieken (BAT's) te gebruiken en ervoor te
zorgen dat de emissieniveaus van verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan bij de
toepassing van de BAT's. Voor de gevallen waarin de met de BAT's geassocieerde
emissieniveaus zijn bepaald in uitvoeringshandelingen die op grond van Richtlijn
2010/75/EU zijn vastgesteld, zullen die niveaus gelden voor de toepassing van deze
verordening. Wanneer die niveaus als een bandbreedte zijn geformuleerd, zal de
grens waar de BAT het eerst wordt bereikt, van toepassing zijn.

BAT-conclusies zoals bedoeld in Richtlijn 2010/75/EU stellen de norm. Dit zijn 
documenten met onder meer conclusies over beste beschikbare technieken, de 
beschrijving ervan, gegevens ter beoordeling van de toepasselijkheid ervan, en de 
met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus. Binnen vier 
jaar na de bekendmaking van een besluit over BAT-conclusies, ziet de bevoegde 
autoriteit erop toe dat alle vergunningsvoorwaarden voor de betrokken installatie 
worden getoetst en, indien noodzakelijk, geactualiseerd om ervoor te zorgen dat de 
emissiegrenswaarden worden nageleefd. Gedurende deze periode van vier jaar 
gelden de BAT-conclusies als Unienormen die reeds zijn vastgesteld en nog niet in 
werking getreden. 



Geef hier aan waarom de activiteiten in uw projectplan voldoen aan artikel 36, 
lid 2, lid 3 en lid 4: 

Art 36, lid 5: 
De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig 
zijn om verder te gaan dan de toepasselijke Unienormen of om, bij ontstentenis van 
Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen. Deze kosten worden 
als volgt vastgesteld: 
a) wanneer de kosten voor de milieu-investering binnen de totale investeringskosten
als een afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld, vormen deze specifiek
op milieubescherming betrekking hebbende kosten de in aanmerking kosten;
b) in alle overige gevallen worden de kosten van investeringen in milieubescherming
vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering
die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht. Het verschil tussen de
kosten van beide investeringen levert de met milieubescherming verband houdende
kosten op en geldt als de in aanmerking komende kosten.

De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger 
niveau van milieubescherming, komen niet in aanmerking. 



Toelichting:  
Wij verzoeken u aan te geven wat er zou gebeuren zonder steun. Voldoet u aan alle 
normen, en kunt u uw activiteiten zonder voorzienbare investeringen voortzetten? 
Dan zou de volledige investering de in aanmerking komende kosten kunnen 
vormen. Voorziet u investeringen om uw activiteiten te kunnen voortzetten? Dan 
bestaan de in aanmerking komende kosten uit het verschil tussen uw investering en 
de investering die u anders zonder steun zou doen (het referentieproject).  

Wij wijzen erop dat het referentieproject een in technisch opzicht vergelijkbare 
investering moet zijn. Dit is een investering met dezelfde productiecapaciteit en alle 
overige technische kenmerken (met uitzondering van die welke rechtstreeks 
betrekking hebben op de extra investering voor de beoogde doelstelling). Dit 
referentieproject moet, uit zakelijk oogpunt, een geloofwaardig alternatief zijn voor 
de te beoordelen investering.  

Wij toetsen strikt of de kosten al dan niet rechtstreeks verband houden met het 
behalen van een hoger niveau van milieubescherming. 

Geef hier aan waarom de door u opgevoerde kosten voldoen aan artikel 36, lid 
5: 



Art 36, lid 6: 
De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 40 % van de in aanmerking komende 
kosten. 

Art 36, lid 7: 
De steunintensiteit kan met 10 procentpunten worden verhoogd voor steun aan 
middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor steun aan kleine 
ondernemingen. 

Art 36, lid 8: 
De steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen 
in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het 
Verdrag voldoen, en met 5 procentpunten voor investeringen in steungebieden die 
aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen. 

Toelichting:   
Aan de hand van lid 6, 7 en 8 wordt de subsidieruimte volgens de AGVV per 
deelnemende partij bepaald. Geef aan welk steunpercentage voor de verschillende 
projectpartners van toepassing is en waarom. NOOT: Het kan zijn dat de 
subsidiepercentages door de geldende beleidsregel beperkt worden. 

Geef hier aan de hand van artikel 36, lid 6, lid 7 en lid 8, aan welk 
subsidiepercentage per projectpartner wordt gehanteerd en waarom: 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680902/2
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