
De minimis-verklaring 2007

De Europese Commissie heeft bij verordening¹ een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen  
(zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van de verordening te voldoen en  
derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is gesteld op een bedrag van € 100.000  
voor ondernemingen die in het wegvervoer actief zijn en € 200.000 voor overige bedrijven.  
Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die het bedrag van
€ 100.000 respectievelijk € 200.000 niet overschrijdt, wordt aangemerkt als “de minimis-steun”.

Het plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun en ongeacht het met de steun  
beoogde doel. 

Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw 
onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern waartoe uw onderneming behoort²,  
de drempel van € 100.000 / 200.000, gerekend over een periode van drie belastingjaren, niet wordt 
overschreden. U moet daarom nagaan of in de afgelopen twee kalenderjaren en het jaar van  
deze subsidieaanvraag enige vorm van steun door een overheidsinstantie aan uw onderneming 
is verstrekt. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige 
voorwaarden, specifieke sociale en fiscale faciliteiten, de verkoop van grond tegen een lagere  
prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte 
belastingen, preferenties bij het plaatsen van overheidsopdrachten etc. Bij het bedrag van de 
onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen twee kalenderjaren 
ontvangen steun op te tellen. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u heeft ontvangen van de 
provincie/gemeente maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. 
De de minimis-regel laat de mogelijkheid onverlet dat ondernemingen voor hetzelfde project ook 
staatssteun ontvangen die door de Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied  
van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in  
uw geval de de minimis-drempel niet wordt overgeschreden. Immers bij overschrijding van  
de drempel dient de steun aangemeld te worden. Handelen in strijd met de staatssteunregels  
uit het EG-Verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun.

Het formulier heeft betrekking op twee situaties:
•  uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern waartoe uw onderneming  

behoort heeft in dit jaar en in de afgelopen twee jaar in het geheel geen steun ontvangen, of
•  uw onderneming alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe uw onderneming  

behoort heeft in dit jaar en in de afgelopen twee jaar steun ontvangen, maar opgeteld bij  
het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 100.000 / 200.000  
niet overschreden.

Uiteraard vult u alleen de rubriek in die op uw situatie van toepassing is.

¹  Verordening (EG) Nr. 69/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 2, lid 2 en 3, lid 1.  
Verordening (EG) Nr. 200/1998, art, lid 2

²  Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidcriterium, indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden aangemerkt,  
dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de minimis-steun ook rekening te worden gehouden met de de minimis- 
steun verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als “zelfstandig” beschouwd een onderneming die niet voor 25% of  
meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van een onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk.
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Verklaring de minimis-steun

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele  
gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort

 geen de minimis-steun

In het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren is niet eerder de minimis-steun  

(in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend.

 beperkte de minimis-steun

In het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren is eerder de minimis-steun verleend voor een  

totaal bedrag van €    en dat de verwachting is dat tot het moment van verlening  

van de onderhavige steun anderszins geen staatssteun zal worden ontvangen.
Een kopie van de gegevens waaruit het verlenen van de de minimis-steun blijkt wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door

naam onderneming)

naam functionaris

functie

adres onderneming

postcode plaats

datum handtekening
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