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Geachte mevrouw, Geachte heer,

Sinds 2006 voert [)G Concurrentie jaarlijks een ex-post-monitoringexercitie uit op een
steekproef van steunmaatregelen die door de lidstaten ten uitvoer zijn gelegd’. Ditmaal
zal de monitoringexercitie gebeuren op basis van een steekproef van 75
staatssteunregelingen.
Dc voornoemde steunregeling ‘Financiering van de openbare omroep VRT” werd in deze
monitoringsteekproef opgenomen en is geregistreerd als SA.2 1395 (201 4/MX).
Met het oog op die exercitie zal DG Concurrentie onderzoeken of de geselecteerde
steunregeling aan de hepalingen van het besluit van de Commissie van 27 februari 2008
voldoet.
In artikel 108, lid 1, VWEU wordt bepaald: ‘Dc Commissie onderwerpt tezamen met de
lidstaten de in die staten bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek.”
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Uw autoriteiten wordt dan ook verzocht de volgende informatie met betrekking tot de
geselecteerde steunregeling te verstrekken:
(1)

een kopie van de rechtsgrond van de steunregeling (zoals van toepassing in 2011
en 2012), aismede een kopie van de afgeleide uitvoeringsbepalingen van de
regeling;

Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie
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Gelieve de benaming en het nummer van de zaak in alle correspondentie te vermelden.
Commission européenne, B-i 049 Bruxelles / Europese Commissie, 8-1049 Brussel Belgium. Telephone: (32-2) 299 1111.
Kamer: MADO 26/28. Telefoon: doorkiesnummer (32-2) 2959824. Fax: (32-2) 29 61242.
b-maladres.
-

(2)

precieze informatie over de daadwerkelijke ontvangen steun en de uitgaven in het
kader van de regeling in 2011 en 2012;

(3)

de contactpersoon voor dit dossier (met e-mailadres en telefoonnummer).

Dc voornoemde informatie moet de Commissie bereiken binnen 20 werkdagen vanaf de
dagtekening van deze brief.
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