
 

Formulier staatssteunanalyse artikel 47 
 
Artikel 47: steun voor recycling en hergebruik van afval 
 
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 47. Dit artikel gaat over investeringssteun ten behoeve van recycling en 
hergebruik van afval. 
 
In dit formulier staatssteunanalyse is het aan de aanvrager om in de tekstvakken, 
per lid van artikel 47, aan te geven waarom het project voldoet aan de gestelde 
voorwaarden.  
 
Let op: u geeft een toelichting in de tekstblokken.   
 
Art. 47, lid 1: 
Investeringssteun ten behoeve van recycling en hergebruik van afval 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. 
 
Art. 47, lid 2: 
De investeringssteun wordt toegekend voor de recycling en het hergebruik van door 
andere ondernemingen geproduceerd afval 
 
Art. 47, lid 3: 
Het gerecycleerde of hergebruikte materiaal zou anders bij het afval belanden of op 
een minder milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Steun voor nuttige toepassing 
van afvalstoffen niet zijnde recycling geniet geen groepsvrijstelling op grond van dit 
artikel. 
 
Art. 47, lid 4: 
De steun bevrijdt vervuilers niet indirect van lasten die zij volgens het Unierecht 
moeten dragen, of van lasten die als normale ondernemingskosten dienen te 
worden beschouwd. 
 
 

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. 47, lid 5: 
De investering doet niet uitsluitend de vraag naar het te recycleren materiaal 
toenemen zonder dat de inzameling van dat materiaal toeneemt. 
 
Toelichting: 
Het projectplan dient gelet op lid 1 recycling (of hergebruik van afval) te betreffen: 
 
“recycling”: elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt 
tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander 
doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet 
energieterugwinning, noch het opwerken tot materialen die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal (art. 2, lid 128 AGVV). U dient te 
onderbouwen dat het project voldoet aan de leden 1 tot en met 5. 
 
Geef hier aan waarom de activiteiten in uw projectplan voldoen aan artikel 47, 
lid 1 tot en met lid 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 47, lid 6: 
De investering gaat verder dan de huidige stand van de techniek. 

Toelichting:  
“huidige stand van de techniek”: een proces waarin het hergebruik van een 
afvalproduct om een eindproduct te maken, een economisch winstgevende normale 
praktijk is. Indien nodig, moet het concept „huidige stand van de techniek” worden 
geïnterpreteerd vanuit een Uniaal technologisch en interne-markt- perspectief (art. 
2, lid 129 AGVV). 

Het begrip ‘verder dan de huidige stand van de techniek’ verwijst naar nieuwe en 
innovatieve technologieën, die onbewezen zijn in vergelijking met de huidige stand 
van de techniek. Zij brengen een risico van technologische of industriële mislukking 
met zich mee, en betreffen geen optimalisatie of opschaling van een bestaande 
technologie. 

U dient te onderbouwen dat het project voldoet aan lid 6. 

Geef hier aan waarom de door u opgevoerde kosten voldoen aan artikel 47, lid 
6: 



Art. 47, lid 7: 
De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig 
zijn voor het uitvoeren van een investering die tot betere of efficiëntere recycling- of 
hergebruiksactiviteiten leidt, vergeleken met een conventioneel proces van 
hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit die zonder de steun zou zijn 
gebouwd. 
 
Toelichting:  
Wij verzoeken u aan te geven wat er zou gebeuren zonder steun, en een toelichting 
te geven op de investeringskosten.  
 
1. referentieproject bijkomende investeringskosten 
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.  
 
2. in aanmerking komende kosten 
Bij milieusteun zijn de in aanmerking komende kosten de extra kosten van de 
investeringen in immateriële en/of materiële activa die rechtstreeks verband houden 
met het bereiken van de gemeenschappelijke doelstelling  (betere of efficiëntere 
recycling- of hergebruiksactiviteiten). Zie verder artikel 2, lid 29 en 30, AGVV: 
“materiële activa”: activa bestaande uit gronden, gebouwen en installaties, 
machines en uitrusting; 
“immateriële activa”: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals octrooien, 
licenties, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten. 
 
Geef hier aan waarom de door u opgevoerde kosten voldoen aan artikel 47, lid 
7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 47, lid 8: 
De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 35 % van de in aanmerking komende 
kosten. De steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor steun 
aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor steun aan middelgrote 
ondernemingen. 

Art. 47, lid 9: 
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 artikel 47, lid 8 en 9 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 47, lid 8 en lid 9, aan welk 
subsidiepercentage per projectpartner wordt gehanteerd en waarom: 

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


Art. 47, lid 10: 
Steun ten behoeve van investeringen met betrekking tot recycling en hergebruik van het 
eigen afval van de begunstigde onderneming is op grond van dit artikel niet van de 
verplichting tot aanmelding vrijgesteld. 
 
U dient hier te onderbouwen dat het project voldoet aan artikel 47, lid 10: 
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