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Coronavirus: Verklaring Commissie betreffende consultatie lidstaten over
voorstel uitbreiding tijdelijk steunkader om zo micro- en kleine
ondernemingen en start-ups verder te ondersteunen en particuliere
investeringen aan te moedigen
Brussel, 12 juni 2020
Vandaag heeft de Europese Commissie de lidstaten een conceptvoorstel ter consultatie gezonden voor
een verdere verruiming van het tijdelijke steunkader dat op 19 maart 2020 is aangenomen om de
economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke steunkader
is op 3 april 2020 een eerste maal verruimd. Daardoor kregen overheden meer mogelijkheden om
steun te verlenen voor onderzoek naar, tests en de productie van producten om de uitbraak van het
coronavirus te bestrijden, om banen te beschermen en om de economie verder te stutten. Op 8 mei
2020 heeft de Commissie een tweede wijziging goedgekeurd. Toen werd het toepassingsgebied van het
tijdelijke steunkader uitgebreid naar maatregelen voor herkapitalisatie en achtergestelde schulden.
Het voorstel van de Commissie is nu om het toepassingsbereik van het tijdelijke steunkader verder uit
te breiden. Hierdoor zouden lidstaten i) bepaalde micro- en kleine ondernemingen (waaronder ook
start-ups) kunnen steunen die vóór 31 december 2019 al in moeilijkheden verkeerden, en
ii) particuliere investeerders moeten kunnen prikkelen om deel te nemen aan
herkapitalisatiemaatregelen in het kader van de coronacrisis. De lidstaten krijgen nu de gelegenheid
opmerkingen te formuleren over het conceptvoorstel van de Commissie.
Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter, belast met het mededingingsbeleid: “Microondernemingen, kleine ondernemingen en start-ups komen door de coronacrisis voor specifieke
uitdagingen te staan. Zij spelen een vitale rol bij het economische herstel van de Unie. Daarom stellen
we voor om het tijdelijke steunkader te verruimen, zodat lidstaten verdere steun kunnen geven aan
micro-ondernemingen en kleine ondernemingen, waaronder ook start-ups. Ook is het voorstel om
voorwaarden op te nemen waarmee particuliere investeerders worden geprikkeld om — samen met de
Staat — aan herkapitalisaties deel te nemen. Dit zou een goede zaak zijn omdat hierdoor minder
staatssteun nodig is en de risico's op concurrentievervalsing afnemen. We blijven ons samen met de
lidstaten inspannen om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven toegang hebben tot de broodnodige
liquiditeit om hun steentje te kunnen bijdragen aan de economische opleving na de coronacrisis.”
De centrale doelstelling van het tijdelijke steunkader is gericht steun verlenen aan bedrijven die
levensvatbaar waren voordat zij door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen
terechtkwamen. Daarom komen ondernemingen die al vóór 31 december 2019 in de problemen zaten,
niet in aanmerking voor steun op grond van het tijdelijke steunkader. Wel kunnen zij steun krijgen op
grond van de bestaande staatssteunregels, met name de richtsnoeren reddings- en
herstructureringssteun. Die richtsnoeren leggen duidelijk vast hoe goede herstructureringsplannen
waarmee dergelijke ondernemingen op lange termijn levensvatbaar willen worden, er precies moeten
uitzien.
Micro-ondernemingen en kleine ondernemingen zijn echter bijzonder hard getroffen door de
liquiditeitskrapte die is veroorzaakt door de economische impact van de huidige uitbraak van het
coronavirus. Daardoor werd het voor hen nog veel lastiger om toegang te krijgen tot financiering dan
bij middelgrote en grote ondernemingen het geval is. Als hiervoor geen oplossing zou komen, zouden
deze problemen tot een groot aantal faillissementen van micro-ondernemingen en kleine
ondernemingen kunnen leiden — met een ernstige verstoring van de hele EU-economie tot gevolg.
Daarom consulteert de Commissie lidstaten nu over de mogelijkheid om, op grond van het tijdelijke
steunkader, overheidssteun te geven aan alle micro-ondernemingen en kleine ondernemingen,
ook als zij op 31 december 2019 als onderneming in moeilijkheden konden worden bestempeld. Deze
mogelijkheid zou echter niet openstaan voor ondernemingen die in een insolventieprocedure zitten, die
reddingssteun hebben ontvangen die niet is terugbetaald of waarvoor op grond van staatssteunregels
een herstructureringsplan loopt. Bij micro-ondernemingen en kleine ondernemingen is, gezien hun
beperkte omvang en hun geringe aandeel in grensoverschrijdende transacties, het risico dat de steun
die zij krijgen, de mededinging op de interne markt verstoort minder groot dan bij grotere
ondernemingen het geval zou zijn.

Deze aanpassing betekent een reële verruiming van de mogelijkheden om start-ups te steunen, met
name innovatieve start-ups die misschien verliesgevend zijn in hun fase van sterke groei, maar die van
cruciaal belang zijn voor het economische herstel van de Unie. De Commissie herhaalt hier dat alle
kleine en middelgrote ondernemingen die op 31 december 2019 nog geen drie jaar bestonden, al
aanspraak konden maken op steunmaatregelen op grond van het tijdelijke steunkader.
Daarnaast stelt de Commissie ook voor om de voorwaarden voor herkapitalisatiemaatregelen op grond
van het tijdelijke steunkader aan te passen voor de gevallen waarin particuliere investeerders,
samen met de Staat, bijdragen in de kapitaalverhoging. In de eerste plaats zouden, in de
voorgestelde aanpassingen, ondernemingen waarin de Staat al aandeelhouder is, hun kapitaal kunnen
verhogen (zoals bij particuliere ondernemingen), doch met behoud van dezelfde garanties voor een
daadwerkelijke mededinging op de interne markt. In de tweede plaats zouden met dit
aanpassingsvoorstel kapitaalinjecties met een aanzienlijk aandeel voor particuliere partijen ook in
particuliere ondernemingen worden aangemoedigd. Daardoor zou er minder staatssteun nodig zijn en
zou het risico op concurrentieverstoring worden beperkt.
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