Motivering staatssteun
Reglement sociaal ondernemerschap

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Verklaring op eer m.b.t. DE-MINIMISSTEUN
Voor een aanvraag in het kader van het subsidiereglement ‘subsidie voor projecten
die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot
die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant’
Titel project:
_________________________________________________________________________________

Het project (naam titel) ______________________________________________________________
van organisatie (naam organisatie)____________________________________________________
in de zin van artikel 3 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.
Volgens deze verordening mag je als begunstigde in een periode van drie belastingjaren (het lopende
en de twee voorgaande) niet meer dan 200.000 euro aan de-minimissteun ontvangen. Het maakt
daarbij niet uit van welke overheidsinstantie de de-minimissteun wordt verkregen. Evenmin maakt het
uit voor welke investeringen of projecten de de-minimissteun wordt ontvangen. Alle de-minimissteun
uit de referentieperiode moet opgeteld worden.

Om een subsidie voor je project te kunnen ontvangen, mag je het plafond van de 200.000 euro, totaal
ontvangen de-minimissteun over drie boekjaren, nog niet hebben bereikt. Als de subsidie voor je
project in combinatie met andere al verworven de-minimissteun ertoe leidt dat het maximale plafond
van 200.000 euro wordt overschreden, dan wordt de subsidie voor je investeringsproject
overeenkomstig verminderd tot het maximaal mogelijke bedrag. Deze drempel moet bekeken worden
op het moment van toekenning van de steun.

Bij verbonden ondernemingen die 50% aandelen of een dominerende invloed hebben, moet het deminimisplafond op groepsniveau bekeken worden. De verbonden ondernemingen worden dan als één
onderneming beschouwd. Dat is het geval in de volgende situaties:
a) één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of
vennoten van een andere onderneming;
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b) één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-,
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te
ontslaan;
c) één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit
te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in
de statuten van laatstgenoemde onderneming;
d) één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op
grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten
overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de
aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.
Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen, één van voornoemde banden (a t/m d)
onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.
Bij fusies of overnames wordt alle de-minimissteun die voordien aan elk van de fuserende
ondernemingen is verleend, in aanmerking genomen om te bepalen of nieuwe de-minimissteun voor
de nieuwe of de overnemende onderneming het plafond overschrijdt. De-minimissteun die vóór de
fusie of overname rechtmatig is verleend, blijft rechtmatig.

VERKLARING OP EER
Geef hieronder aan welke de-minimissteun jouw organisatie (niet enkel jouw vestiging, maar de hele
onderneming) ontvangen heeft (binnen het lopende belastingjaar en de twee voorgaande), voor welk
bedrag en op welk tijdstip.
Steunbedragen die in een andere vorm dan een subsidie werden verleend, moeten als bruto-subsidieequivalent worden meegenomen in de berekening.
jaar

Bedrag

Lopend belastingjaar

…………………………………………..

euro

Lopend belastingjaar - 1

…………………………………………..

euro

Lopend belastingjaar - 2

…………………………………………..

euro

Totaal over de drie belastingjaren

…………………………………………..

euro

Door te bevestigen, verklaart de begunstigde op eer dat hij aan alle voorwaarden van deze verordening
voldoet.

Opgemaakt te______________________________________op__________________________________
Naam, functie en handtekening van de gemachtigde van de sociale-economieonderneming of
samenwerkingsverband tussen sociale-economieondernemingen en derden
Naam:

Handtekening:

Functie:
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