
De-minimisverklaring 
 

 

De   Vlaamse   overheid  kan in het kader van de projectoproep ‘Modal shift logistieke 

keten’ – Nieuwe impulsen voor duurzame continentale en maritieme 

goederenstromen’ een steunbedrag  toekennen aan uw onderneming dat  ‘de-

minimissteun”  vormt  in  de  zin  van  Verordening nr. 1407/2013 van de Europese 

Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.1 
 

Volgens deze verordening mag het totale bedrag van de-minimissteun dat wordt verleend 

aan één onderneming niet hoger zijn dan €200.000 over een periode van drie 

belastingjaren. 

 

Deze plafonds zijn van toepassing ongeacht de vorm van de steun of de 

overheidsinstantie waarvan de  de-minimissteun  wordt  verkregen  en ongeacht of de  

steun  geheel  of  gedeeltelijk  uit middelen van Unie-oorsprong wordt gefinancierd. 

 

Om  recht  te  hebben  op  dit  steunbedrag  moet  uw  onderneming  een  verklaring  

afleggen  over  alle andere   onder   de   bovenvermelde   de-minimisverordening   of   

andere   de-minimisverordeningen vallende  de-minimissteun  ontvangen  in  de  twee  

voorgaande  belastingjaren  en  in  het  lopende belastingjaar.  

 

Door deze verklaring bevestigt uw onderneming, als lid van een verladersgroep die 

deelneemt aan deze projectoproep, dat ten gevolge van de verlening van de de-

minimissteun door de Vlaamse overheid het plafond voor uw onderneming niet wordt 

overschreden. In geval de totale de-minimissteun aan uw onderneming dit plafond toch 

overschrijdt, kan de Vlaamse overheid de door hen uitgekeerde steun integraal 

terugvorderen, met inbegrip van het gedeelte van het steunbedrag dat het plafond niet 

overschrijdt, en met de bijhorende wettelijke interesten. 

 

Aanbevolen wordt, om alvorens deze verklaring in te vullen, eerst de toelichting in de 

bijlage van dit modelformulier te lezen. 

 

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

De Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 

betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op de-minimissteun is bepalend. 

 

 

 

 

 

 
1 De-minimisverordening: (Publicatieblad  Nr.  L  352,  24.12.2013, p.1-8)   
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Verklaring de-minimissteun toegekend in het kader van projectoproep Modal shift 

logistieke ketens – Nieuwe impulsen voor duurzame continentale en maritieme 

goederenstromen : 

 

Naam verladersgroep + Naam deelnemend lid 

 

 

Ik, ondergetekende, verklaar dat aan de hierna genoemde onderneming2  

 

 geen de-minimissteun is verleend. 

Over de periode van dag/maand/jaar (begindatum van het belastingjaar 

gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van de de minimis 

verklaring) tot dag/maand/jaar (datum van ondertekening van de de minimis 

verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. 

 

 de-minimissteun is verleend. 

Over de periode van dag/maand/jaar (begindatum van het belastingjaar 

gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening de minimis verklaring) tot 

dag/maand/jaar (datum van ondertekening van de de minimis verklaring) is 

eerder de-minimissteun (in welk(e) vorm/doel dan ook) verleend voor een 

totaal bedrag van € bedrag. 

 

 

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 

▪ BEDRIJFSNAAM: 

▪ NAAM FUNCTIEHOUDER: 

▪ FUNCTIE: 

▪ ONDERNEMINGSNUMMER: 

 

Handtekening functiehouder:     Datum: dag/maand/jaar 

 

 

 

 

 
2 In artikel 2, lid 2 van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op de-minimissteun zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden 
bepaald wanneer twee of meer ondernemingen binnen dezelfde lidstaat als één onderneming moeten 
worden beschouwd. 


