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Besluit betreffende steun aan projecten in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 

2021 -2027 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen dat optreedt als beheerautoriteit voor het 

Samenwerkingsprogramma Interreg VIA Vlaanderen-Nederland, hierna de beheerautoriteit 

genoemd, 

 

Gelet op: 

 het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; 

 Verordening (EU) nr. 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 

en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, 
het Fond voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 

visumbeleid’, hierna te noemen ‘Verordening (EU) nr. 2021/1060’; 

 Verordening (EU) nr. 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 

inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds, hierna te 
noemen ‘Verordening (EU) nr. 2021/1058’; 

 Verordening (EU) nr. 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 

betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”, 
hierna te noemen ‘Verordening (EU) nr. 2021/1059’; 

 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde 

categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 

markt verenigbaar worden verklaard, hierna ‘de Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ 
genoemd; 

 Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij bepaalde 

categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna ‘de Groepsvrijstellingsverordening 
voor de Land- en Bosbouwsector’ genoemd; 

 Verordening (EU) Nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014, waarbij bepaalde 

categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de 

afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 

worden verklaard, hierna ‘de Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en 
Aquacultuursector’ genoemd; 

 het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 

106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de 

vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, hierna ‘het DAEB-besluit’ 

genoemd; 

 Verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de 
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang 
verrichtende ondernemingen, hierna ‘de DAEB-de-minimisverordening’ genoemd; 

 Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun, hierna ‘de de-minimisverordening’ genoemd; 
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 Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, hierna ‘de landbouw de-
minimisverordening’ genoemd;  

 Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van 

de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, hierna ‘de visserij en aquacultuur de-

minimisverordening’ genoemd;  

 het besluit van de Europese Commissie d.d. 19 september 2022 tot goedkeuring van het 
Interregprogramma VIA Vlaanderen-Nederland’ (CCI 2021TC16RFCB041);  

 Beheersovereenkomst tussen het Vlaams gewest en de Vlaamse Gemeenschap en het 

Provinciebestuur Antwerpen met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het Interreg-

programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2021 – 2027 

 het besluit van de provincieraad van Antwerpen d.d. 27 januari 2022 tot goedkeuring van de 
delegatie van alle taken in de uitvoering van de rol van beheerautoriteit aan de deputatie en 

bij toepassing van artikel 58 van het provinciedecreet via sub-delegatie aan het diensthoofd 
Europa, alsook de delegatie van alle operationele taken in de uitvoering van de rol van 

beheerautoriteit en programmasecretariaat aan het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen; 

 het besluit van de Raad van Bestuur APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen 
d.d. 27 januari 2022 tot goedkeuring van de sub-delegatie van alle operationele taken in de 

uitvoering van de rol van beheerautoriteit aan het directiecomité; 

 het besluit van het directiecomité APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen d.d. 
6 januari 2022 tot delegatie van alle operationele taken in de uitvoering van de rol van 

beheerautoriteit en programmasecretariaat aan de Algemeen Directeur van het 

Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland.  
 

 

Besluit het volgende: 

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de toekenning van staatssteun aan 

ondernemingen in het kader van het programma Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027. 

 

 

Artikel 2: Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

 

Voor de toekenning van staatssteun kan de beheerautoriteit gebruik maken van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening. Tot dit doel wordt hierbij de in bijlage I opgenomen “Regeling voor 

steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 onder de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)” vastgesteld. 

 

 

Artikel 3: Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector 

 

Voor de toekenning van staatssteun kan de beheerautoriteit gebruik maken van de 

Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector. Tot dit doel wordt hierbij de in bijlage 

II opgenomen “Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 

onder de Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector (LB GVV)” vastgesteld. 
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Artikel 4: Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en Aquacultuursector 

Voor de toekenning van staatssteun kan de beheerautoriteit gebruik maken van de 

Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en Aquacultuursector. Tot dit doel wordt hierbij de in 

bijlage III opgenomen “Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 

2027 onder de Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en Aquacultuursector (VA GVV)” 

vastgesteld. 

 

 

Artikel 5: De-minimis 

 

Voor de toekenning van steun kan de beheerautoriteit gebruik maken van de de-minimisverordening, 

de landbouw de-minimisverordening en de visserij en aquacultuur de-minimisverordening. 

 

 

Artikel 6: DAEB-de-minimisverordening en DAEB-besluit 

 

Voor de toekenning van steun voor een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan de 
beheerautoriteit gebruik maken van de DAEB-de-minimisverordening. 

 
Voor de toekenning van staatssteun voor een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan de 

beheerautoriteit gebruik maken van het DAEB-besluit. 

 
 

Artikel 7: Aanmelding bij de Europese Commissie 

 

De beheerautoriteit kan op voorwaarde van aanmelding bij de Europese Commissie steun verlenen 

aan ondernemingen die rechtstreeks gebaseerd is op artikel 107 van het Verdrag betreffende de 

Werking van de Europese Unie. 

 

 

Artikel 8: Slotbepaling 

 

Dit besluit of één van de bijlagen bij dit besluit kan worden gewijzigd door een besluit van de 

beheerautoriteit. 

 

 

 

Antwerpen,  

 

 

Voor de Managementautoriteit: 

 

 

 

 

 

 

 

Bram de Kort        Pieter Soetewey 

Algemeen directeur       Diensthoofd Europa  
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Bijlage I: Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027 onder 

de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

     Referentienummer: [SA-nummer nog niet toegekend] 

I. Juridische basis 

De Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 onder de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (de “Steunregeling”) is van kracht onder Verordening 

(EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden 

verklaard (de “AGVV”). De juridische basis voor deze Steunregeling is het Interregprogramma 

Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 (CCI 2021TC16RFCB041) (het “Interreg programma”). 

De beheerautoriteit van het Interreg programma is gevestigd in Vlaanderen. Om deze reden, 

doet de Vlaamse  Overheid de kennisgeving over deze Steunregeling toekomen aan de Europese 

Commissie, overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de AGVV. 

 

II. Doelstelling 

De doelstelling van deze Steunregeling is steun verlenen aan ondernemingen die deelnemen aan 

Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027. 

 

III. Definities 

De definities zoals opgenomen in artikel 2 van de AGVV zijn van toepassing op deze 

Steunregeling. 

 

IV. Toepassingsgebied 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle categorieën steun waarop de AGVV, 

overeenkomstig artikel 1 van die verordening, van toepassing is. Artikel 4 en Hoofdstuk III van de 

AGVV zijn daarbij integraal van toepassing. 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle ondernemingen die steun ontvangen in het kader 

van het Interreg programma. 

 

V. Toelatingscriteria 

Het besluitrecht over welke ondernemingen gebruik kunnen maken van deze Steunregeling ligt 

bij de beheerautoriteit van het Interreg programma. 
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VI. Transparantie van steun 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle vormen van steun die in lijn is met artikel 5 van de 

AGVV. 

 

VII. Stimulerend effect 

Deze Steunregeling is van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft, overeenkomstig 

artikel 6 van de AGVV. 

 

VIII. Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten 

Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten is artikel 7 van de 

AGVV van toepassing op deze Steunregeling.  

 

IX. Cumulering 

Inzake cumulering is artikel 8 van de AGVV van toepassing op deze Steunregeling. 

 

X. Publicatie en informatie 

Overeenkomstig artikel 9 van de AGVV publiceert de beheerautoriteit op de website van het 

Interreg programma of op de ‘State Aid Transparency’ website van de Commissie: 

a) De in artikel 11 van de AGVV bedoelde beknopte informatie in het gestandaardiseerde 

formaat dat in Bijlage II van de AGVV is vastgesteld, of een link die daartoe toegang 

biedt; 

b) De volledige tekst van deze Steunregeling. 

c) De in bijlage III van de AGVV bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening van 

meer dan € 500.000 of, voor niet onder deel 2 bis van de AGVV vallende begunstigden 

die in de primaire landbouwproductie actief zijn, elke individuele steunverlening voor 

deze productie van meer dan 60 000 EUR, en voor niet onder deel 2 bis van de AGVV 

vallende begunstigden die in de visserij en de aquacultuur actief zijn, elke individuele 

steunverlening van meer dan 30 000 EUR. 

 

 

XI. Verslaglegging 

Overeenkomst artikel 11, lid b van de AGVV doet de Vlaamse Overheid een jaarlijks verslag 

toekomen aan de Europese Commissie over de toepassing van deze Steunregeling met 

betrekking tot elk volledig jaar, of deel daarvan, waarin de AGVV van toepassing is. 
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XII. Monitoring 

Ten behoeve van monitoring door de Europese Commissie zal de beheerautoriteit de bepalingen 

van artikel 12 van de AGVV naleven. 

 

XIII. Inwerkingtreding 

Deze Steunregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 

 

 

 

  



7 

 

 

 

 

Bijlage II: Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027 onder 

de Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector (LB GVV) 

Referentienummer: [SA-nummer nog niet toegekend] 

I. Juridische basis 

De Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 onder de 

Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector (de “Steunregeling”) is van 

kracht onder Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij 

bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 

Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (de “LB GVV”). De juridische basis voor 

deze Steunregeling is het Interregprogramma Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 (CCI 

2021TC16RFCB041) (het “Interreg programma”). 

De beheerautoriteit van het Interreg programma is gevestigd in Vlaanderen. Om deze reden, 

doet de Vlaamse  Overheid de kennisgeving over deze Steunregeling toekomen aan de Europese 

Commissie, overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de LB GVV. 

 

II. Doelstelling 

De doelstelling van deze Steunregeling is steun verlenen aan ondernemingen die deelnemen aan 

Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027. 

 

III. Definities 

De definities zoals opgenomen in artikel 2 van de LB GVV zijn van toepassing op deze 

Steunregeling. 

 

IV. Toepassingsgebied 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle categorieën steun waarop de LB GVV, 

overeenkomstig artikel 1 van die verordening, van toepassing is. Artikel 4 en Hoofdstuk III van de 

LB GVV zijn daarbij integraal van toepassing. 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle ondernemingen die steun ontvangen in het kader 

van het Interreg programma Vlaanderen en Nederland. 

V. Toelatingscriteria 

Het besluitrecht over welke ondernemingen gebruik kunnen maken van deze Steunregeling ligt 

bij de beheerautoriteit van het Interreg programma. 
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VI. Transparantie van steun 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle vormen van steun die in lijn is met artikel 5 van de 

LB GVV. 

 

VII. Stimulerend effect 

Deze Steunregeling is van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft, overeenkomst 

artikel 6 van de LB GVV. 

 

VIII. Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten 

Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten is artikel 7 van de 

LB GVV van toepassing op deze Steunregeling.  

 

IX. Cumulering 

Inzake cumulering is artikel 8 van de LB GVV van toepassing op deze Steunregeling. 

 

X. Publicatie en informatie 

Overeenkomstig artikel 9 van de LB GVV publiceert de beheerautoriteit op de website van het 

Interreg programma of op de ‘State Aid Transparency’ website van de Commissie: 

d) De in artikel 9, lid 1 van de LB GVV bedoelde beknopte informatie in het 

gestandaardiseerde formaat dat in Bijlage II van de LB GVV is vastgesteld, of een link die 

daartoe toegang biedt; 

e) De volledige tekst van deze Steunregeling. 

f) De in bijlage III van de LBGVV bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening 

die betrekking heeft op meer dan:  

a. € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; 

b. € 500.000 voor begunstigden die actief zijn in de sector verwerking van 

landbouwproducten, de sector afzet van landbouwproducten of de 

bosbouwsector, of die activiteiten uitoefenen die buiten het toepassingsgebied 

van artikel 42 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

vallen. 

 

XI. Verslaglegging 

Overeenkomst artikel 12 van de LB GVV doet de Vlaamse Overheid een jaarlijks verslag 

toekomen aan de Europese Commissie over de toepassing van deze Steunregeling met 

betrekking tot elk volledig jaar, of deel daarvan, waarin de LB GVV van toepassing is. 
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XII. Monitoring 

Ten behoeve van monitoring door de Europese Commissie zal de beheerautoriteit de bepalingen 

van artikel 13 van de LB GVV naleven. 

 

XIII. Inwerkingtreding 

Deze Steunregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 
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Bijlage III: Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027 onder 

de Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en Aquacultuursector (VA GVV) 

Referentienummer: [SA-nummer nog niet toegekend] 

I. Juridische basis 

De Regeling voor staatssteun in het kader Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 onder 

de Groepsvrijstellingsverordening voor de Visserij- en Aquacultuursector (de “Steunregeling”) is 

van kracht onder Verordening (EU) Nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014, 

waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de 

verwrking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt 

verenigbaar worden verklaard (de “VA GVV”). De juridische basis voor deze Steunregeling is het 

Interregprogramma Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027 (CCI 2021TC16RFCB041) (het “Interreg 

programma”). 

De beheerautoriteit van het Interreg programma is gevestigd in Vlaanderen. Om deze reden, 

doet de Vlaamse  Overheid de kennisgeving over deze Steunregeling toekomen aan de Europese 

Commissie, overeenkomstig artikel 11, lid a van de VA GVV. 

 

II. Doelstelling 

De doelstelling van deze Steunregeling is steun verlenen aan ondernemingen die deelnemen aan 

Interreg Vlaanderen – Nederland 2021-2027. 

 

III. Definities 

De definities zoals opgenomen in artikel 3 van de VA GVV zijn van toepassing op deze 

Steunregeling. 

 

IV. Toepassingsgebied 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle categorieën steun waarop de VA GVV, 

overeenkomstig artikel 1 van die verordening, van toepassing is. Artikel 2 en Hoofdstuk III van de 

VA GVV zijn daarbij integraal van toepassing. 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle ondernemingen die steun ontvangen in het kader 

van het Interreg programma Vlaanderen en Nederland. 
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V. Toelatingscriteria 

Het besluitrecht over welke ondernemingen gebruik kunnen maken van deze Steunregeling ligt 

bij de beheerautoriteit van het Interreg programma. 

 

VI. Transparantie van steun 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle vormen van steun die in lijn is met artikel 5 van de 

VA GVV. 

 

VII. Stimulerend effect 

Deze Steunregeling is van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft, overeenkomst 

artikel 6 van de VA GVV. 

 

VIII. Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten 

Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten is artikel 7 van de 

VA GVV van toepassing op deze Steunregeling.  

 

IX. Cumulering 

Inzake cumulering is artikel 8 van de VA GVV van toepassing op deze Steunregeling. 

 

X. Publicatie en informatie 

Overeenkomstig artikel 9 van de VA GVV publiceert de beheerautoriteit op de website van het 

Interreg programma of op de ‘State Aid Transparency’ website van de Commissie: 

g) De in artikel 11 van de VA GVV bedoelde beknopte informatie in het gestandaardiseerde 

formaat dat in Bijlage II van de VA GVV is vastgesteld, of een link die daartoe toegang 

biedt; 

h) De volledige tekst van deze Steunregeling. 

i) De in bijlage III van de VA GVV bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening 

van meer dan € 30.000. 

 

 

XI. Verslaglegging 

Overeenkomst artikel 11, lid b van de VA GVV doet de Vlaamse Overheid een jaarlijks verslag 

toekomen aan de Europese Commissie over de toepassing van deze Steunregeling met 

betrekking tot elk volledig jaar, of deel daarvan, waarin de VA GVV van toepassing is. 
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XII. Monitoring 

Ten behoeve van monitoring door de Europese Commissie zal de beheerautoriteit de bepalingen 

van artikel 12 van de VA GVV naleven. 

 

XIII. Inwerkingtreding 

Deze Steunregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 
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