
>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal Ondernemen

Verklaring De-minimissteun - 2014

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Verklaring 
De-minimissteun 

 

De Europese Commissie wil voorkomen dat overheden 

financiële steun geven aan ondernemingen als daardoor 

concurrentievervalsing optreedt, of de handel tussen 

lidstaten wordt beïnvloed. Daarom is ‘staatssteun’ in beginsel 

niet toegestaan. Maar er zijn uitzonderingen. De overheid 

mag activiteiten van ondernemingen subsidiëren als daarmee 

bepaalde doelstellingen worden nagestreefd. Vaak wordt 

deze toegestane staatssteun door de Europese Commissie 

beschreven in een steunkader of richtsnoeren. Een subsidie-

regeling die wordt aangemeld bij de Europese Commissie 

wordt daaraan getoetst. Ook is het mogelijk dat een 

subsidieregeling is vrijgesteld van deze aanmelding vanwege 

een vrijstellingsverordening. 

 

Als er géén steunkader of subsidieregeling van toepassing is, 

kan de overheid soms toch – onder strikte voorwaarden en 

tot een bepaald maximum – steun bieden aan 

ondernemingen. Deze steun noemen we ‘de-minimissteun’. 

 

In het algemeen geldt dat per zelfstandige onderneming over 

een periode van drie achtereenvolgende belastingjaren 

maximaal € 200.000 de-minimissteun ontvangen mag 

worden. Voor sommige sectoren geldt een lager 

maximumbedrag (wegvervoer: € 100.000, visserij: € 30.000, 

landbouw: € 15.000). De-minimissteun mag alleen worden 

gegeven aan ondernemingen die niet in financiële 

moeilijkheden verkeren.

Over dit formulier

- De-minimissteun is voor ondernemingen. Bij een 

onderneming moet er sprake zijn van economische 

activiteit; het op de markt aanbieden van goederen en/of 

diensten. Rechtsvorm of statuten zijn hierbij niet van 

belang. Dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld 

bij een stichting – is niet relevant.

- Met uw antwoorden bepaalt het formulier eerst of u in 

aanmerking komt voor de-minimissteun. Vervolgens 

wordt berekend of er nog ‘ruimte’ resteert om de-

minimissteun aan te vragen.

- Uiteindelijk beslist de overheid over uw aanvraag voor 

de-minimissteun.

De wettelijke basis

- Deze ‘Verklaring de-minimissteun’ is gebaseerd op de 

Verordening van de Europese Commissie. De tekst van de 

Verordening is bepalend voor het al dan niet verlenen 

van de-minimissteun.

Invullen en insturen

- Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat 

interactieve functies. Bij het aankruisen van antwoorden 

in het formulier kunnen extra vragen verschijnen. Vul 

daarom het formulier op uw computer helemaal in 

voordat u het uitprint en ondertekent.

- Lever het formulier in bij de overheidsorganisatie aan wie 

u om steun vraagt. Het adres vindt u op de website of in 

de correspondentie die u van die organisatie heeft 

ontvangen.

Meer informatie

- Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de 

overheidsorganisatie waar u steun aanvraagt. Ook kunt u 

voor informatie terecht op de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun

www.europadecentraal.nl/menu/553/
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1 Uw onderneming en het doel van de steun

1.1 Is er al eerder steun verleend 

door een overheidsorganisatie 

voor dezelfde kosten als waar u 

nu steun voor aanvraagt?

Nee

Ja


