Benodigde gegevens rapportage Europese Commissie
1. De naam van de steunmaatregel:
SA.55821 - NL_BZK_CSDO_Bijdrage in de kosten van de investering voor kades,
haveninfrastructuur en baggerwerkzaamheden voor een openbare vaargeul middels een
onderhoudsovereenkomst met Port of Den Helder’
2. Welk steuninstrument is van toepassing?

Overig
a. In het geval van een subsidie: de daadwerkelijke jaaruitgaven voor 2019*
Jaaruitgaven 2019:

€ 0
* Klik hier als u tekst wilt invoeren.
b. In het geval van leningen/garanties/overig: het nominale bedrag en het steunelement over de
gehele periode
Nominale bedrag:

€ 2.500.000,Steunelement (Bruto Subsidie Equivalent**):

€ 2.500.000,3. Start- en einddatum van de maatregel:
Startdatum: (altijd van toepassing) 31-10-2019
Einddatum: (enkel van toepassing bij een regeling) Niet van toepassing.
4. Als de regeling gecofinancierd wordt met EU-middelen: welk percentage bedraagt de
nationale cofinanciering? Klik hier als u een percentage wilt invoeren
5. Hebben er na de looptijd van de steunmaatregel nog uitgaven plaatsgevonden? Zo ja, dan
dienen deze te worden verantwoord (bijv. uitbetaling eerder verleende subsidies)
Ja
Nee

☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren.
☒

6. Kan de steunmaatregel op aflopend worden ingesteld? M.a.w. hoeft in 2021 geen rapportage
(voor 2020) over deze steunmaatregel meer te worden uitgevraagd?
Ja
Nee

☐
☒

7. Eventuele opmerkingen en aanpassingen over de afgelopen periode
De in 2019 gedane uitgave betreft de eerste in een reeks van aanvullende steunmaatregelen
die lopen tot en met 2025 en een totaal bedrag van € 14,4 miljoen omvatten. Geen
cofinanciering met EU-middelen.
*Indien uw organisatie over 2019 geen uitgaven heeft gedaan, vraagt de Europese Commissie om dit toe te lichten. Het
rapporteren van 0 euro aan uitgaven moet daarom voorzien worden van een motivatie.
**Omdat steun op verschillende wijze kan worden verleend en het daadwerkelijke voordeel niet altijd overeenkomt met het
bedrag dat feitelijk ter beschikking wordt gesteld, maakt de Commissie gebruik van de term bruto subsidie-equivalent (BSE).
Het BSE is de contante waarde van de steun, oftewel de totale waarde van het voordeel van de steunmaatregel (voor de
begunstigde). In het geval van een garantie is het BSE dan het verschil tussen de specifieke marktrente die de onderneming

zonder de garantie had moeten betalen, en het rentepercentage dat dankzij de staatsgarantie wordt betaald, rekening houdend
met eventueel betaalde premies.

