
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leergang 
Staatssteun 
“In 1 dag een stuk wijzer   

 over staatssteun!” 

De term staatssteun is een verzamelnaam 

voor elke maatregel van de overheid die 

aan één of meerdere ondernemingen een 

voordeel geeft. Onder “de overheid” vallen 

alle bestuursniveaus in het openbaar 

bestuur (rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen) en vaak ook bedrijven in 

publiek eigendom. Een onderneming is 

eenieder die een economische activiteit 

verricht. Musea, natuurorganisaties en 

bijvoorbeeld universiteiten worden dus al 

snel als onderneming beschouwd, omdat 

ze actief zijn in kunsthandel, grondzaken, 

contractonderzoek, etc.  

Staatssteun gaat niet alleen over het 

verstrekken van subsidies aan bedrijven, 

maar ook over leningen en garanties en 

niet-marktconforme afspraken. Publieke 

steun aan infrastructuur die geëxploiteerd 

kan worden (zoals luchthavens, maar ook 

onderzoeksinfrastructuur en vastgoed) valt 

ook onder de EU staatssteun regels.  

 

Waarom meedoen?  

De staatssteunregels en -procedures 

zitten best ingewikkeld in elkaar en de 

frequentie van staatssteunzaken voor 

spelers in het veld is laag. Dan is het best 

lastig brede kennis en ervaring op te 

bouwen. Het staatssteunrecht is dan ook 

een kennisveld voor echte specialisten. 

Het is wel verstandig om basiskennis te 

ontwikkelen en te onderhouden, voor 

goede “voelhorens” over staatssteun. 

Twee keer per jaar organiseert Lysias de 

Leergang Staatssteun (1 dag in 

Amersfoort). Deelnemers krijgen inzicht in 

de vraag hoe en wanneer ze met 

staatssteun in aanraking komen. Ze 

herkennen staatssteunmaatregelen in hun 

omgeving en kunnen op hoofdlijnen 

beoordelen of ze in overeenstemming zijn 

met de EU spelregels. We lichten 

voorwaarden en procedures toe en we 

kijken ook naar de tijdelijke verruiming van 

de regels in het kader van de toestand in 

Oekraïne en de Green Deal.  

Deelnemers krijgen volop de ruimte om 

hun eigen casus in te brengen die ter 

plekke wordt besproken en getoetst aan 

de regels. We kijken naar actuele 

ontwikkelingen en naar de modernisering 

van het staatssteunrecht.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lysias Advies T: 033 464 70 70 IBAN: NL18 ABNA 0574 2170 53 

Soesterweg 310d E: info@lysiasadvies.nl KvK: 30166304 

3812 BH Amersfoort www.lysiasadvies.nl BTW: NL809282471B01 

 

 

Voor wie is de Leergang bedoeld?   

De Leergang is geschikt voor steungevers 

(overheden), intermediaire organisaties en 

steunontvangers (bedrijven). Deelnemers 

zijn bestuurders, ondernemers, managers, 

beleidsmedewerkers, juristen en adviseurs 

die in hun dagelijks werk met staatssteun-

regels en -procedures te maken hebben of 

kunnen krijgen.  

Deelnemers krijgen praktisch inzicht in de 

doelstellingen, procedures en praktijk van 

het staatssteunrecht. Niet alleen uit 

juridische optiek, maar met een brede blik 

op de historische en economische achter-

grond en ook met een blik uit de politiek-

bestuurlijke arena. We houden altijd goed 

rekening met de voorkennis en vragen van 

deelnemers. We kunnen de leergang of het 

webinar ook in company verzorgen, gericht 

op een bepaalde doelgroep of bepaald 

beleidsonderwerp.  

 

 

 

 

 

Over Lysias Advies   

Lysias inspireert, verbindt, en vindt 

oplossingen. We werken in het publieke 

domein aan opdrachten die die ertoe 

doen in de maatschappij. We adviseren 

al meer dan 18 jaar diverse overheden 

over staatssteun. Graag stellen wij onze 

expertise, ervaring en netwerken 

beschikbaar. Onze ervaren adviseurs 

Melvin Könings en Catheel Pino 

verzorgen deze leergang. 

 

Lysias adviseert al 

meer dan 15 jaar diverse overheden 

over staatssteun. Onze expertise, 

praktijkervaring en onze netwerken 

stellen wij graag beschikbaar. Onze 

ervaren adviseur Melvin Könings 

verzorgt deze leergang. 

 

 

 

 

Leergang 

09:00 – 17:00 uur (1 dag) 
 

Datum 

Donderdag 25 mei 2023 

 

Locatie 

Kantoor Lysias in Amersfoort 

(loopafstand van NS station en gratis 

parkeren)  

 

Investering  

€ 749 per deelnemer (excl. BTW) 

 

  Onderwerpen van onze Leergang Staatssteun: 

• Achtergrond EU mededingingsrecht, basisregels, praktijkvoorbeelden 

• Op rechtmatige wijze staatssteun verlenen (focus op de AGVV) 

• Belangrijke steunbegrippen (MKB-definitie, de-minimis, DAEB) 

• Procedures (kennisgeven, notificeren, omnibus regelingen) 

• Trendontwikkeling (omvang, samenhang, actualiteiten) 

• Besluitvorming (de do’s and don’ts) en risicomanagement 

• Praktijkvoorbeelden en eyeopeners 

• Mogelijkheden en risico’s bij tijdelijke staatssteunmaatregelen 

Meer informatie? Aanmelden? 

info@lysiasadvies.nl of 033 464 7070 

 


