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INFOFICHE EUROPESE REGELGEVING 
 

De-minimisregelgeving 

Dit impulsprogramma ressorteert onder de Europese regelgeving inzake de-minimis (verordening nr. 

1407/2013 - PB van 24 december 2013). Conform deze Europese Verordening mag het totale bedrag van de 

aan eenzelfde onderneming verleende de-minimissteun over een periode van drie belastingjaren het 

plafond van 200 000 euro niet overschrijden. 

Dit betekent dat elke aanvrager die onder het toepassingsgebied valt van artikel 107 (1) van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), door middel van een zogenaamde de-

minimisverklaring opgave moet doen van de reeds verkregen subsidies, premies en andere 

tegemoetkomingen van Toerisme Vlaanderen en andere overheidsinstanties tijdens een periode van drie 

boekhoudkundige jaren die voorafgaan aan de subsidieaanvraag. Indien in deze periode de reeds 

verkregen toelagen het plafond van 200 000 EUR hebben overschreden, kan Toerisme Vlaanderen geen 

bijkomende subsidie meer toekennen. 

Elke subsidieaanvrager moet dus aangeven: 

 ofwel niet onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU te vallen; 
 ofwel wel onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU te vallen, maar tijdens een periode 

van drie boekhoudkundige jaren die voorafgaan aan de subsidieaanvraag geen de-minimissteun te 
hebben ontvangen; 

 ofwel wel onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU te vallen en tijdens een periode van 
drie boekhoudkundige jaren die voorafgaan aan de subsidieaanvraag de-minimissteun te hebben 
ontvangen (met opgave van de ontvangen steun en de subsidiërende instantie(s)). 

 

Een woordje uitleg: wie valt onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU? 

Artikel 107 (1) VWEU bepaalt dat staatssteun, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar is met de interne 

markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

De subsidieaanvrager valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 107 (1) VWEU wanneer cumulatief 

aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. De aanvrager is een ‘onderneming’, dit is een entiteit die ongeacht haar rechtsvorm of de wijze 
waarop ze wordt gefinancierd, ‘economische activiteiten’ verricht. ‘Economische activiteiten’ worden 
gedefinieerd als ‘het aanbieden van goederen of diensten op een markt’ Het publiek- of 
privaatrechtelijk karakter van de rechtspersoon, dan wel of de entiteit een winstoogmerk heeft of 
niet, is hierbij niet van belang. Dit betekent dat niet alleen private rechtspersonen, maar ook publieke 
rechtspersonen, voor zover ze een economische activiteit verrichten, een ‘onderneming’ zijn in de zin 
van artikel 107 (1) VWEU. 

2. De steun beïnvloedt op ongunstige wijze het handelsverkeer tussen de lidstaten. Dit houdt in dat 
wanneer de activiteit of het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd een louter ‘lokaal’ 



 

 

  pagina 2 van 2 

karakter vertoont, niet onder het toepassingsgebied van de staatssteunregels valt. Een essentiële 
vraag hierbij is of de gesubsidieerde activiteit van die aard is om internationale bezoekers aan te 
trekken, dan wel alleen gericht is op lokale / regionale bezoekers. De volgende factoren kunnen van 
belang zijn om het ‘lokale’ karakter te beoordelen: 
 het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers; 
 de mate waarin reclame gemaakt wordt voor de activiteit buiten de eigen regio en de mate 

waarin de activiteit buiten de grens gekend is; 
 heeft de gesubsidieerde activiteit internationale allures / aantrekkingskracht? 
 de geografische locatie van de gesubsidieerde activiteit: is deze centraal gelegen en gemakkelijk te 

bereiken binnen Europa? 
 de taalondersteuning van de activiteit: is de relevantie informatie (bv. op de website) beschikbaar 

in meerdere talen? 
 de mate waarin de activiteit sponsoring ontvangt van lokale dan wel internationale 

ondernemingen. 
 

Algemene groepsvrijstellingverordening 

Een uitzondering op het Europees verbod op staatssteun is de steun die valt onder de nieuwe Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De AGVV biedt ruimte aan de lidstaten om cultuur en behoud van 

erfgoed te steunen in termen van de hoeveelheid projecten die gesubsidieerd kunnen worden en in 

termen van het bedrag dat mag worden toegekend. Hefboomprojecten kunnen hieronder vallen mits een 

grondige motivering voor elk dossier en mits het gaat om projecten die vallen onder onderstaande 

opsomming. 

Op basis van artikel 53 van de AGVV wordt steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed 

toegekend voor de volgende culturele doelstellingen en activiteiten: 

a) musea, archieven, bibliotheken, kunstencentra en cultuurcentra of artistieke of culturele locaties, 
theaters, operahuizen, concerthallen, andere live-performanceorganisaties, cinematografische 
erfgoedinstellingen, en andere vergelijkbare artistieke en culturele infrastructuurvoorzieningen, 
organisaties en instellingen; 

b) materieel erfgoed, waaronder alle vormen van roerend of onroerend cultureel erfgoed en 
archeologische sites, monumenten, historische locaties en gebouwen; natuurerfgoed met een 
rechtstreekse band met cultuurerfgoed of indien dit door de bevoegde overheidsinstanties van een 
lidstaat formeel is erkend als cultuur- of natuurerfgoed; 

c) immaterieel erfgoed in welke vorm ook, met inbegrip van volksgebruiken en ambachten; 
d) kunst- of culturele evenementen en performances, festivals, tentoonstellingen en andere vergelijkbare 

culturele activiteiten; 
e) culturele en artistieke educatie alsmede de bewustmaking van het belang van de bescherming en 

bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen via educatieve programma's en 
bewustmakingscampagnes voor het grote publiek, onder meer door middel van nieuwe technologieën; 

f) schrijven, uitgeven, productie, distributie, digitalisering en publiceren van muziek en literatuur, met 
inbegrip van vertalingen. 

 


