
Toelichting contrafeitelijke scenario 
 
Wat wordt er bedoeld met het contrafeitelijke scenario? 
De Europese Commissie stelt strenge voorwaarden aan staatssteun. Een belangrijke voorwaarde is 
dat de gevraagde subsidie een “stimulerend effect” moet hebben. Grote ondernemingen zijn 
minder kwetsbaar voor ontwikkelingen op de markt. Bovendien hebben zij vaak een dominante 
marktpositie. Daarom stelt de Europese Commissie aanvullende voorwaarden aan grote 
ondernemingen: zij moeten het stimulerend effect aantonen door bij de aanvraag een document 
te voegen waarin de situatie beschreven wordt als er geen subsidie zou worden verleend. Dit 
wordt het “contrafeitelijke scenario” genoemd. Dit vereiste vloeit voort uit de communautaire 
richtsnoeren voor staatssteun te vinden via deze link. 
 
Voor wie geldt deze verplichting? 
Alleen voor subsidieaanvragers die onder de categorie grote onderneming vallen. 
 
Wanneer is er sprake van een grote onderneming? 
U behoort tot de categorie “grote ondernemingen” indien: 

a. binnen uw onderneming meer dan 250 personen werkzaam zijn, én 
b. de jaaromzet meer dan € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal meer dan € 43 miljoen 

bedraagt.  
Welke gegevens u mee moet tellen staat omschreven in de artikelen 3 tot en met 6 van Bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 702/2014. U kunt de tekst van die bijlage via deze link raadplegen (tekst 
geldend op 1 augustus 2018). Indien u niet aan de bovenstaande criteria voldoet, dan bent u een 
kleine onderneming, een micro-onderneming of een middelgrote onderneming (zgn. “kmo”-
ondernemingen). 
 
Hoe kan ik het contrafeitelijke scenario aantonen?  
Het aantonen van het contrafeitelijke scenario bestaat uit twee onderdelen: 
 

1. Een omschrijving van uw huidige vermogenspositie 
Het gaat erom dat u laat zien dat u de uitvoerbaarheid van de activiteit(en) en/of uw project hebt 
onderzocht. U geeft dus op maximaal twee A4-kantjes de (bedrijfseconomische)  redenen aan 
waarom u zonder subsidie de activiteit en/of het project waarvoor u subsidie aanvraagt, niet zou 
kunnen uitvoeren. Bovendien schetst u de ontwikkeling van de natuurwaarden in een scenario 
waarbij er geen subsidie verstrekt zou worden, versus een scenario dat er wél subsidie verstrekt 
zou worden. U staaft dit met bewijsstukken. 
 

2. Bewijsstukken  
Uw omschrijving dient u vervolgens te onderbouwen met een financieel overzicht (bijvoorbeeld 
een begroting maar geen jaarrekening) waaruit wij kunnen afleiden dat er, als gevolg van 
gemaakte keuzes, geen financiële ruimte is om de activiteit(en) en/of het project zonder subsidie 
uit te voeren. 
 
Let op: Een eenvoudige verklaring dat de subsidie de reikwijdte of omvang van activiteit(en) en/of 
het project helpt vergroten, is dus niet voldoende. 
 
Voeg dit scenario met de bijbehorende bewijsstukken toe als bijlage bij uw subsidieaanvraag. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&rid=1

