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Europese Commissie keurt 
Belgische stelsels voor 
coronastaatssteun goed

Pauzeknop voor coronafaillissementen en beslagen

In april 2020 keurde de Europese Commissie vier Belgische tijdelijke steunmaat-

regelen goed. Zo maakte ook België gebruik van de tijdelijke kaderregeling 

inzake staatssteun en de coronacrisis zoals aangenomen door de Commissie. 

De steunmaatregelen breiden de Belgische waaier van steunmaatregelen aan 

ondernemingen getroffen door de coronacrisis uit. De liquiditeitsbehoefte van 

ondernemingen dekken is daarbij de prioriteit.

Vrijdag 24 april 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad de langverwachte 

noodwetging over faillissementen en beslagen voor ondernemingen die in de 

problemen komen door de coronacrisis.

sie (om technische redenen) de tijdelijke kader-

regeling niet van toepassing verklaarde op dat 

stelsel, keurde ze het op 11 april 2020 goed op 

grond van artikel 107(3)(b) VWEU. De grondslag 

in nationaal recht voor het stelsel is vervat in de 

wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de 

Koning om een staatswaarborg te verstrekken 

voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de ge-

volgen van het coronavirus en het kb van 14 

april 2020 tot toekenning van een staatswaar-

borg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen 

de gevolgen van het coronavirus.

De steun onder het federaal stelsel neemt de 

vorm aan van een staatswaarborg voor nieuwe 

leningen van korte termijn (met een looptijd van 

ten hoogste twaalf maanden) verleend tussen 1 

april 2020 en 30 september 2020. Het doel is 

vooral de liquiditeitsbehoeften te dekken van 

ondernemingen die bijzonder zwaar getroffen 

worden door de coronacrisis.

Een Vlaams stelsel werd op 2 april 2020 aange-

meld. Op 9 april 2020 keurde de Commissie dat 

Vlaams stelsel van 3 miljard euro goed op grond 

van artikel 107(3)(b) VWEU in het kader van de 

tijdelijke kaderregeling. Het stelsel zal worden 

geïncorporeerd in het decreet van 6 februari 

2004 betreffende een waarborgregeling voor 

kleine, middelgrote en grote ondernemingen. 

Het strekt ertoe het risico verbonden aan de uit-

gifte of herstructurering van leningen aan on-

dernemingen in het Vlaams gewest die bijzon-

der zwaar worden getroffen door de coronacrisis 

te beperken.

Een Waals stelsel werd op 24 maart 2020 aange-

meld, met als doel de Waalse luchthavens te on-

dersteunen. De Commissie keurde het stelsel 

goed op 11 april 2020. Dat stelsel is uniek van 

aard omdat dat het eerste is dat poogt de druk 

op de cashflow van de luchthavenuitbaters tijde-

speelt. Belangrijker uiteraard zijn de struc-

turele maatregelen, in het bijzonder op het 

vlak van de kredietverlening.

De maatregelen die de minister van Justitie 

vorige maand aangekondigde, werden uit-

eindelijk ingevoerd bij KB nr. 15 van 24 april 

2020, (BS 24 april 2020, tweede editie). Het 

langdurige wetgevingstraject is geheel te 

wijten aan onze complexe politieke besluit-

vorming. Zo’n lange duurtijd leidt tot veel - 

goedbedoeld - getoeter langs de zijlijn, maar 

vervelender, ook tot ruimte voor anticipe-

lijk te beperken. De uitbaters van de luchthavens 

van Charleroi en Luik zouden door het stelsel 

tijdelijk vrijgesteld zijn van bepaalde betalings-

verplichtingen ten aanzien van de Waalse auto-

riteiten.

Een Brussels stelstel van 200.000 euro voor 

rechtstreekse subsidies ter ondersteuning van 

de landbouw- en de aquacultuursector in het 

Brussels hoofdstedelijk gewest kreeg op 24 april 

groen licht van de Commissie.

Een cruciale constante doorheen de stelsels is 

het verzekeren van voldoende liquiditeit in 

hoofde van ondernemingen. De stelsels dragen 

bij tot de continuïteit van ondernemingen tij-

dens en na de coronacrisis, en pogen de financi-

ele klap die ze ervaren door de huidige omstan-

digheden te beperken.

EVOLUTIES IN ANDERE LIDSTATEN
Niet enkel de Belgische overheden speelden snel 

in op de ontwikkelingen op Europees niveau. De 

meerderheid van de lidstaten meldden al tijde-

lijke stelsels aan, die in recordtempo behandeld 

werden door de Europese Commissie. Zo heeft 

het Directoraat-Generaal Concurrentie bij de 

Commissie meer dan vijftig (goedkeurings)be-

slissingen aangenomen sinds 12 maart 2020. 

Meer dan vijftien EU-lidstaten beschikken van-

daag over een tijdelijk stelsel van overheidsga-

ranties dat door de Commissie werd goedge-

keurd.

Het valt te verwachten dat er veel meer aanmel-

dingen zullen volgen (van staatssteunstelsels of 

ad hoc staatssteunmaatregelen) om de nationa-

le en lokale economieën te ondersteunen in de 

huidige omstandigheden.

Sébastien Engelen en Manda Wilson zijn advocaten.

Sébastien Engelen en Manda Wilson

S
taatssteun is in principe verboden onder 

het Europees recht. Op dat principe be-

staan echter uitzonderingen. Zo biedt 

het VWEU EU-lidstaten de mogelijkheid 

om steunmaatregelen toe te kennen die 

tot doel hebben schade van buitengewone ge-

beurtenissen te herstellen (artikel 107(2)(b) 

VWEU) of die pogen een ernstige verstoring van 

de economie van een lidstaat op te heffen (arti-

kel 107(3)(b) VWEU), onder voorbehoud van 

voorafgaande goedkeuring door de Europese 

Commissie. Overheden kunnen daarnaast steun 

aan ondernemingen ‘staatssteunproof ’ maken 

door gebruik te maken van één van de verschil-

lende vrijstellingsmogelijkheden, zonder dat die 

maatregelen voorafgaand bij de Commissie aan-

gemeld moeten worden.

Sedert de start van de coronacrisis heeft de 

Commissie meerdere initiatieven genomen om 

duidelijkheid te verschaffen over de toepassing 

van de staatssteunregels in de huidige omstan-

digheden. Net zoals andere EU-lidstaten, heb-

ben de Belgische overheden daar onlangs ge-

bruik van gemaakt.

TIJDELIJKE KADERREGELING
De Europese Commissie heeft na de uitbraak 

van de coronacrisis snel actie ondernomen. Al 

op 13 maart 2020 vaardigde ze een mededeling 

uit over een gecoördineerde economische res-

pons op de uitbraak van Covid-19. Dat docu-

ment bevat een omschrijving van de diverse op-

ties die buiten het toepassingsgebied van het 

staatssteuntoezicht van de EU vallen en die lid-

staten kunnen toepassen zonder de Commissie 

Eric Dirix

D
e wijze waarop in Amerika de au-

tomobielsector de financiële cri-

sis van 2008 overleefde, laat zien 

wat het moderne insolventierecht 

in crisissituaties vermag. Ook ons 

insolventierecht heeft een groot reorganise-

rend vermogen. De pandemie en de maatre-

gelen die ervan het gevolg zijn, maken ech-

ter een tijdelijke bijsturing noodzakelijk. De 

liquiditeitsproblemen van de getroffen on-

dernemingen zijn slechts tijdelijk. Verder 

zijn onze rechtbanken in coronamodus niet 

berekend op een toestroom van dossiers. 

Ten slotte zadelen procedures de onderne-

mingen op met bijkomende lasten. Dat 

maakt het noodzakelijk om aan de getroffen 

ondernemingen automatisch, maar kort-

stondig de bescherming te geven die zij met 

te moeten betrekken.

De Commissie nam vervolgens, op 19 maart 

2020, een tijdelijke kaderregeling aan inzake 

staatssteun verleend naar aanleiding van deze 

crisis (die werd verder uitgebreid op 3 april). In 

de tijdelijke kaderregeling, die van kracht blijft 

tot eind 2020, bevestigt de Commissie onder an-

dere dat de huidige coronacrisis een ‘buitenge-

wone gebeurtenis’ is, waardoor stelsels bedoeld 

om de daaruit voortvloeiende schade te herstel-

len, kunnen worden goedgekeurd op grond van 

artikel 107(2)(b) VWEU. Ze erkent eveneens dat 

deze crisis ‘ernstige verstoringen’ aan de econo-

mie veroorzaakt in de zin van artikel 107(3)(b) 

VWEU en verduidelijkt welke voorwaarden ze 

zal toepassen bij de beoordeling van steunmaat-

regelen aan ondernemingen die moeilijkheden 

ondervinden ten gevolge van de coronacrisis, en 

welke steunmaatregelen zij zal goedkeuren.

Op die manier verduidelijkt de Commissie op 

welke basis EU-lidstaten maatregelen kunnen 

aannemen (na goedkeuring door de Commissie) 

die als doelstelling hebben om schade in recht-

streeks verband met de coronacrisis te compen-

seren, dan wel om de liquiditeitsbehoefte van 

ondernemingen te dekken.

AANGEMELDE STELSELS
Message well received! Net zoals meerdere lid-

staten hebben de Belgische overheden - naast 

het gebruik van bestaande staatssteuninstru-

menten - ingepikt op het Europees initiatief en 

in totaal drie tijdelijke stelsels aangemeld.

Een federaal stelsel werd op 9 april 2020 aange-

meld. Dat stelsel van 50 miljard euro strekt ertoe 

de liquiditeit van ondernemingen in België op 

peil te houden. Ondanks het feit dat de Commis-

een reorganisatieprocedure zouden krijgen. 

Die luwte laat in het bijzonder toe om in alle 

rust naar oplossingen te zoeken en een her-

opstart in optimale omstandigheden voor te 

bereiden. Het vorenstaande neemt niet weg 

dat het insolventierecht niet de hoofdrol 

De noodregeling komt hierop neer dat aan 
ondernemingen waarvan de continuïteit is bedreigd 

door de pandemie en die voordien niet al in staking van 
betaling waren, bescherming wordt geboden zoals onder 

een gerechtelijke reorganisatie.

Meer dan vijftien EU-lidstaten beschikken vandaag over een tijdelijk stelsel van overheidsgaranties dat door de Commissie 

werd goedgekeurd.

rend gedrag. Over het concept noodwetge-

ving wordt klaarblijkelijk verschillend ge-

dacht.

Het voornaamste is dat het wettelijk mora-

torium er is. Ons land liep trouwens achter-

op. In tal van landen werden veel eerder 

maatregelen genomen zoals onder meer in 

Duitsland (Gesetz zur Abmilderung der Fol-

gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insol-

venz- und Strafverfahrensrecht) en Frankrijk 

(Ordonnance 2020-341 portant adaptation 

des règles relatives aux difficultés des entre-

prises). In Zwitserland werd al in een vroeg 

stadium artikel 62 van de invorderingswet in 

werking gesteld dat voorziet in een alge-

meen moratorium bij noodtoestanden 

(Rechtsstilstand/suspension des poursuites). 

Ook in Amerika wordt gepleit voor een ver-

algemeend automatisch moratorium in co-

ronatijden (Morrison en Saavedra, ‘Ban-

kruptcy’s Role in the COVID-19 crisis’, p. 136).
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