COVID-19: uitbreiding tijdelijke staatsteun
kaderregeling door EC | Update 2
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Managementsamenvatting

Vijf steunmaatregelen toegevoegd aan de tijdelijke
kaderregeling inzake staatssteun
Grensoverschrijdende samenwerking wordt
gestimuleerd
Naast tijdelijke kaderregeling ook uitbreiding van
bestaande steunvormen
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COVID-19: Tijdelijke kaderregeling staatsteunUpdate 2

De Europese Commissie (EC) heeft op 3 april 2020
een wijziging goedgekeurd waarbij de tijdelijke
kaderregeling inzake staatssteun wordt uitgebreid om
het onderzoek, de tests en de productie van voor
coronavirus relevante producten te versnellen, de
werkgelegenheid te beschermen en de economieën
van de lidstaten verder te ondersteunen.
Op 19 maart 2020 heeft de EC de tijdelijke
kaderregeling goedgekeurd waarin de EC vijf
steunmaatregelen heeft geïntroduceerd ter
bescherming van de economie gedurende de
coronacrisis. In onze Law Alert Covid-19: tijdelijke
kaderregeling staatssteun Update van 20 maart 2020
lichten wij deze steunmaatregelen toe. De wijziging van
3 april 2020 breidt de tijdelijke kaderregeling uit met vijf
extra steunmaatregelen.
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Toelichting extra steunmaatregelen

Steunmaatregel 1 | Steun voor onderzoek en
ontwikkeling (O&O) rond het coronavirus: Om de
huidige gezondheidscrisis aan te pakken, kunnen de
lidstaten steun verlenen in de vorm van directe
subsidies, terugbetaalbare voorschotten of
belastingvoordelen voor onderzoek en ontwikkeling op
het gebied van coronavirus en andere relevante
antivirale middelen. Voor grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten tussen lidstaten kan een
verhoging worden toegekend.
Steunmaatregel 2 | Steun voor de bouw en
opschaling van testfaciliteiten: Verdere steun kan
verleend worden voor de bouw en uitbreiding van
testfaciliteiten in de vorm van directe subsidies,
belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en
no-loss garanties ter ondersteuning van investeringen
die de bouw of uitbreiding van de infrastructuur
mogelijk maken die nodig is voor de ontwikkeling en
het testen van producten die nuttig zijn om de uitbraak
van het coronavirus te bestrijden, tot aan de eerste
industriële toepassing. Het gaat onder meer om
geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en
behandelingen; medische apparatuur en uitrusting (met
inbegrip van ventilatoren en beschermende kleding) en
ontsmettingsmiddelen.
Steunmaatregel 3 | Steun voor de productie van
producten om de uitbraak van het coronavirus te
bestrijden: De uitgebreide kaderregeling voorziet voor
lidstaten ook de mogelijkheid om steun te verlenen in
de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen of
terugbetaalbare voorschotten, en volledige garanties
tegen verliezen als ondersteuning van investeringen in
de snelle productie van voor het coronavirus relevante
producten. Bedrijven die dergelijke producten maken
kunnen een opslag krijgen wanner hun investeringen
worden gesteund door meer dan één lidstaat en
wanneer de investering is voltooid binnen twee
maanden nadat de steun is toegekend.
Steunmaatregel 4 | Gerichte steun in de vorm van
betalingsuitstel voor belastingen en/of opschorting
van betaling van sociale premies: Deze extra
steunmaatregel voorziet in gerichte steun in de vorm
van uitstel van belastingbetaling en/of opschorting van
sociale premies. Deze steun kan verleend worden aan
sectoren, regio's of ondernemingen die het hardst door
de uitbraak zijn getroffen.
Steunmaatregel 5 | Gerichte steun in de vorm van
loonsubsidies voor werknemers: Ten slotte maakt
de EC gerichte steun in de vorm van loonsubsidies
voor werknemers mogelijk om de gevolgen van de
coronaviruscrisis voor de werknemers te helpen
beperken.
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Verwachtingen op korte termijn

De gewijzigde tijdelijke kaderregeling breidt ook de
bestaande vormen van steun uit die de lidstaten aan
bedrijven in nood kunnen verlenen. Zo kunnen de
lidstaten nu bijvoorbeeld – tot een nominaal bedrag
van 0,8 miljoen euro per onderneming - renteloze
leningen verstrekken, leninggaranties geven die 100%
van het risico dekken of eigen vermogen verschaffen.
Deze maatregelen zijn bij uitstek geschikt om in te
spelen op de dringende liquiditeitsbehoeften van mkbbedrijven en kunnen gecombineerd worden met
zogenaamde de minimis-steun (waardoor de steun per
onderneming tot 1 miljoen euro kan bedragen) en met
andere soorten steun.
De verlengde tijdelijke kaderregeling zal tot eind
december 2020 van kracht zijn, waarbij de EC vóór die
datum zal beoordelen of deze tijdelijke kaderregeling
moet worden verlengd, zodat de nodige
rechtszekerheid gewaarborgd blijft.
Op grond van de tijdelijke kaderregeling voor
staatssteun heeft de EC op 3 april een Nederlandse
staatssteunregeling ter waarde van 23 miljoen EUR
goedgekeurd om daarmee bepaalde verstrekkers van
maatschappelijke hulp en medische zorg die
thuisverzorging aanbieden, te ondersteunen tijdens de
coronavirus uitbraak. Op basis van de mate waarin het
coronavirus om zich heen blijft grijpen en de
economische gevolgen zich laten merken, zal het
kabinet in de nabije toekomst moeten oordelen of het
opportuun is nog meer staatsteun te verlenen aan
Nederlandse ondernemingen. Het is echter koffiedik
kijken op welke sectoren deze steun zich zal richten en
in welke vorm de steun ter beschikking wordt gesteld.
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