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 België beschikt over drie 
bijkomende staatssteunstelsels 

 De laatste weken keurde de Europese Commissie zeven Belgische coronastaats-

steunstelsels goed. Zes van die stelsels beogen het verzekeren van voldoende 

liquiditeit voor ondernemingen. Het zevende stelsel verschilt van de andere, 

omdat het de bevordering van onderzoek en ontwikkeling tot doel heeft. 

Bijkomende steunmaatregelen kunnen worden verwacht. 

 Sébastien Engelen en Manda Wilson 

 I
n de vorige editie van De Juristenkrant 

behandelden we de eerste vier coronas-

teunmaatregelen waarvoor België in april 

2020 groen licht kreeg van de Europese 

Commissie. Het gaat om vier tijdelijke 

stelsels bedoeld om de liquiditeitsbehoeftes 

van ondernemingen getroff en door de corona-

crisis te dekken, door middel van een waarbor-

gregeling ( federale en Vlaamse stelsels), direc-

te subsidies (Brussels stelsel gericht aan 

ondernemingen actief in de landbouw- en de 

aquacultuursector) of betalingsfaciliteiten 

(ten gunste van de luchthavenexploitanten 

van Charleroi en Luik). De afgelopen weken 

zetten de Belgische overheden hun inspannin-
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gen voort om, in nauw overleg met de Com-

missie, de Belgische economie en wetenschap 

een fi nanciële ‘boost’ te geven. 

 Het vijfde en zesde stelsel werden goedge-

keurd door de Commissie op grond van artikel 

107(3)(b) VWEU in het kader van haar tijdelij-

ke kaderregeling. Enerzijds keurde de Com-

missie op 30 april 2020 een Waals stelsel van 

530 miljoen euro goed. Daarmee beschikt ook 

Wallonië over een tijdelijke waarborgregeling 

om ondernemingen in het Waals gewest ge-

troff en door de coronacrisis fi nancieel te steu-

nen. Anderzijds kreeg een Vlaamse regeling 

van 250 miljoen euro voor achtergestelde le-

ningen gericht aan start-ups, scale-ups en 

kmo’s op 5 mei 2020 groen licht. 

 Op 27 april 2020 keurde de Commissie ook een 

Brussels stelsel goed ten belope van vier mil-

joen euro op grond van artikel 107(3)(c) VWEU 

in het kader van de tijdelijke kaderregeling.  

 Dat stelsel moet onderzoeks- en ontwikke-

lingsprojecten over het coronavirus onder-

steunen, door ondernemingen te stimuleren 

om hun activiteiten toe te spitsen op het on-

derzoeken van essentiële producten in de 

strijd tegen het coronavirus. Zo wordt de na-

druk gelegd op onder andere vaccins, genees-

middelen of ontsmettingsmiddelen. Daar-

naast moedigt het stelsel ondernemingen aan 

om de meest noodzakelijke behandelingen in 

de huidige omstandigheden te onderzoeken. 

De insteek van het stelsel is dus verschillend 

van die van de andere Belgische stelsels. 

 De steun onder het Brusselse stelsel zal wor-

den verleend in de vorm van rechtstreekse 

subsidies aan kmo’s en grote ondernemingen 

uit alle sectoren met een vestiging in het Brus-

sels hoofdstedelijk gewest die de activiteiten 

kunnen verrichten.  

 Het stelsel betreft zowel projecten voor indu-

strieel onderzoek als experimentele ontwikke-

ling. Voorts worden ondernemingen ertoe 

aangezet onderling of met onderzoeksorgani-

saties samen te werken en genieten zij een op-

slag wanneer het O&O-project wordt verricht 

in grensoverschrijdende samenwerking met 

onderzoeksorganisaties of andere onderne-

mingen, of wanneer het onderzoeksproject 

door meer dan één lidstaat wordt gesteund. 

 WIE IS DE VOLGENDE? 
 Medio april verzocht het management van 

Brussels Airlines om staatssteun van de Belgi-

sche overheid om de fi nanciële schade veroor-

zaakt door de coronacrisis te beperken. Het is 

onzeker of Brussels Airlines eff ectief staats-

steun zal ontvangen. 

  Brussels Airlines zou in ieder geval niet de 

enige Europese luchtvaartmaatschappij zijn 

die staatssteun ontvangt van de overheid. 

 Verschillende andere lidstaten hebben al stel-

sels aangemeld bij de Europese Commissie om 

luchtvaartmaatschappijen getroff en door de 

coronacrisis te steunen. Zo kreeg Frankrijk 

groen licht van de Commissie op 31 maart 2020 

voor haar stelsel op basis waarvan luchtvaart-

maatschappijen met een luchtvaartlicentie in 

Frankrijk een betalingsuitstel voor bepaalde be-

lastingen kunnen genieten. Verder keurde de 

Commissie op 11 april 2020 een Zweedse staats-

waarborg van 455 miljoen euro goed ter onder-

steuning van luchtvaartmaatschappijen met 

een Zweedse luchtvaartlicentie. 

 Daarnaast hebben lidstaten ook individuele 

steunmaatregelen ten gunste van luchtvaart-

maatschappijen aangemeld bij de Commissie. 

Zo keurde de Commissie op 27 april 2020 een 

Duitse publieke lening goed van 550 miljoen 

euro ten gunste van Condor. Daarnaast keurde 

de Commissie op 15 en 24 april 2020 twee 

staatswaarborgen (een Deense en een Zweed-

se) goed ter ondersteuning van SAS. Tot slot 

werd een Franse overheidsgarantie ten belope 

van zeven miljoen euro en een aandeelhou-

derslening bedoeld om Air France te onder-

steunen op 4 mei 2020 door de Commissie 

goedgekeurd. 

 Door de vele geschrapte vluchten valt te ver-

wachten dat andere lidstaten gelijkaardige 

staatssteun zullen aanmelden bij de Commis-

sie om de fi nanciële klap voor luchtvaartmaat-

schappijen te beperken. De vraag rijst of België 

zich daarbij zal aansluiten. 

 EERSTE EU-RECHTSZAAK 
 De actualiteit toont ten slotte aan dat staats-

steun een aanleiding blijft vormen voor rechts-

zaken op Europees niveau. Zo heeft Ryanair op 

1 mei 2020 de goedkeuringsbeslissing van de 

Commissie van het Zweeds stelsel ter onder-

steuning van luchtvaartmaatschappijen met 

een Zweedse luchtvaartlicentie aangevochten 

voor het Gerecht van de EU. Ryanair meent in 

wezen dat de beslissing vernietigd moet wor-

den omdat het stelsel discriminatoir zou zijn. 

Dit is de eerste coronasteunmaatregel die door 

het Gerecht van de EU getoetst zal worden. 

 Sébastien Engelen en Manda Wilson zijn advocaten. 

 Ryanair heeft de Zweedse staatssteunregeling voor luchtvaartmaatschappijen met een Zweedse luchtvaartlicentie aangevochten. 
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