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Staatssteun: geringe bekendheid en significante niet-naleving van de regels 
door de lidstaten, aldus EU-controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer sporen de lidstaten slechts een zeer laag percentage 
van de inbreuken op de regels inzake staatssteun op. De controleurs wijzen op een aanzienlijk niveau van niet-
naleving van de regels inzake staatssteun op het gebied van het cohesiebeleid en dringen aan op 
veranderingen in de wijze waarop projecten worden goedgekeurd en gemonitord.  

De controleurs beoordeelden de mate van niet-naleving van de regels inzake staatssteun in het kader van het 
cohesiebeleid in de periode tot 2014 en de mate waarin de Commissie op de hoogte was van de oorzaken van de 
niet-naleving. Ook onderzochten ze of de nieuwe regels van de Commissie voor 2014-2020 waarschijnlijk zouden 
leiden tot verbeteringen. 

Zij constateerden een aanzienlijke mate van niet-naleving. Bijna 20 % van de projecten op het gebied van het 
cohesiebeleid waarbij sprake was van staatssteun, vertoonde staatssteunfouten. Tegelijkertijd spoorden de 
auditautoriteiten in de lidstaten een veel lager percentage inbreuken op dan de Commissie of de EU-controleurs. 
De lidstaten stelden bij slechts 3,6 % van de desbetreffende projecten fouten vast, terwijl de EU-controleurs er 
met behulp van een vergelijkbare methodologie meer dan vijf keer zoveel opspoorden.  

“De auditautoriteiten van de lidstaten vormen een belangrijk onderdeel van de controleketen in het 
cohesiebeleid. Maar onze bevindingen wijzen erop dat ze tijdens hun controles tot dusver niet voldoende 
aandacht hebben geschonken aan staatssteun”, aldus de heer Oskar Herics, het voor het verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. 

In de programmeringsperiode 2007-2013 was de Commissie niet in staat staatssteunfouten behoorlijk te 
analyseren met behulp van haar databanken en evenmin resulteerde haar monitoring in enige significante 
terugvorderingen van staatssteun. Met name aan het begin van die periode meldden de lidstaten investeringen 
in infrastructuur zelden voor goedkeuring in verband met staatssteun aan bij de Commissie en tot eind 2012 
controleerde de Commissie niet systematisch of grote projecten in overeenstemming waren met de regels 
inzake staatssteun. Om dit risico te verminderen, heeft de Commissie nieuwe regels ingevoerd voor 2014-2020, 
maar deze bieden niet altijd juridische zekerheid. 
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De controleurs merken op dat de Commissie de wetgeving op het gebied van staatssteun heeft vereenvoudigd 
om de bureaucratie terug te dringen en de transparantie te vergroten, maar tegelijkertijd heeft zij de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het ontwerpen en uitvoeren van steunmaatregelen vergroot. Uit de 
monitoring door de Commissie is gebleken dat de lidstaten tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 tal van 
fouten hebben gemaakt bij het ontwerpen en uitvoeren van steunregelingen. Door deze verschuiving van 
verantwoordelijkheden ontstaat dan ook het risico dat het aantal staatssteunfouten zal toenemen en dit zal 
voortdurend in het oog moeten worden gehouden. 

De controleurs bevelen aan dat de Commissie:  

• corrigerende actie neemt in gevallen waarin staatssteunmaatregelen niet in overeenstemming zijn met 
de regels; 

• haar staatssteundatabank aanwendt zodat zij het soort, de frequentie, ernst, geografische herkomst en 
oorzaak van de onregelmatigheden eenvoudig kan analyseren en regelmatig follow-up geeft aan het vermogen 
van de lidstaten om de regels inzake staatssteun in acht te nemen; 

• pas na interne goedkeuring in verband met staatssteun haar fiat geeft aan grote projecten en lidstaten 
consequent verzoekt om staatssteun aan te melden waar dat nodig is; 

• ervoor zorgt dat de reikwijdte en kwaliteit van door de auditautoriteiten van de lidstaten verrichte 
controles van de naleving van de staatssteunregels uiterlijk medio 2017 toereikend zijn; 

• haar bevoegdheden gebruikt om betalingen aan lidstaten op te schorten indien eind 2016 niet aan de 
ex-antevoorwaarden inzake staatssteun is voldaan. 

Noot voor de redactie 

Staatssteun betreft elke vorm van door een lidstaat verleende steun die de mededinging vervalst of zou kunnen 
vervalsen door bepaalde ondernemingen te bevoordelen, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 
lidstaten ongunstig beïnvloedt. Teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen is staatssteun in 
beginsel verboden. In bepaalde sectoren of geografische gebieden, of onder speciale omstandigheden kan steun 
tot een bepaalde waarde echter verenigbaar zijn met de interne markt. Gedurende 2010-2014 hebben de 
lidstaten per jaar gemiddeld 76,6 miljard euro aan staatssteun verleend, exclusief de steun voor de financiële 
sector, de spoorwegen en openbare diensten zoals de postdienst. Dit komt overeen met meer dan 0,5 % van het 
bbp van de EU-lidstaten. 

Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste uitgaventerreinen binnen de EU-begroting. Voor 2014-2020 
bedraagt de totale begroting voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en het 
Europees Sociaal Fonds 352 miljard euro, tegenover 347 miljard euro tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013. Volgens ramingen van de Commissie waren de uitgaven voor cohesiebeleid goed voor meer dan een kwart 
van de in de EU verleende staatssteun tijdens de programmeringsperiode 2007-2013. 

Speciaal verslag nr. 24/2016 “Meer inspanningen nodig om te zorgen voor grotere bekendheid en voor naleving 
van de staatssteunregels in het kader van het cohesiebeleid” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


