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Geachte heer Verwaaijen, beste Bas, 
 
Hierbij mail ik je de reactie die ik van onze advocaat heb gekregen inzake de mail van 
het Kenniscentrum EuropaDecentraal (KED); 
 
Het KED geeft zelf aan dat er de mogelijkheid is om de activiteiten van SW bedrijven als 
DAEB aan te merken. Wellicht nog het meest relevant in deze context is dat het KED op 
haar eigen website deze mogelijkheid nadrukkelijk noemt: 
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/sociaal-beleid-en-
werkgelegenheid/sw-bedrijven/ 
  
In bijgevoegde notitie uit 2008 van het KED staat zelfs het volgende citaat (p.20): 
  
Het creëren van werkplekken voor arbeidsgehandicapten onder de WSW is volgens het 
ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) geen ’gewone economische 
activiteit’, maar een DAB met een niet-economisch karakter. Het feit dat SW-bedrijven 
diensten verlenen en goederen leveren is namelijk ondergeschikt aan het nastreven van de 
doelstelling van de WSW: het uitvoeren van maatschappelijke zinvolle arbeid. Dat het ter 
werk stellen van arbeidsgehandicapten leidt tot een product, is een gevolg en níet het doel 
van de WSW. De steun die gemeenten geven aan SW-bedrijven voor de uitvoer van de 
WSW is volgens het ministerie dan ook niet te kwalificeren als staatssteun. De 
staatssteunregels zijn hierop niet van toepassing. 
  
Daarin gaat het KED dus zelfs nog verder, het staatssteunrecht is uberhaupt niet van 
toepassing, dus dan hoef je ook niet naar de AGVV of DAEB regelgeving te kijken (zie ook 
stroomschema in notitie op zelfde pagina). De notitie verwijst daarbij nog naar een brief van 
de Minister SZW uit hetzelfde jaar, helaas is deze brief echter niet meer op het internet terug 
te vinden, de link in de notitie van KED werkt ook niet meer.  
 
 
Daarnaast kan ik zelf nog melden dat de mogelijkheid van het toepassen van de AGVV 
hebben onderzocht maar voor deze specifieke situatie bleek deze minder geschikt omdat 
deze uitgaat van subsidiëring, in ons geval loonkosten. Dit vraagt een aanzienlijke 
administratieve inspanning met name ook gelet op de voorgestelde duur van de 
overeenkomst in vergelijking hiermee is het toepassen van een DAEB eenvoudiger en 
doeltreffender.    
 
Met vriendelijke groet, 
 
Flip Polman 
Juridisch Consulent 
Interne Dienstverlening 
 
flip.polman@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 47 56 M 06  
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