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Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag raden wij aan om contact op te nemen met de gemeente 
 
De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Nadere Regels Duurzaamheidsmaatregelen De Duurzame Stad 

Lorentz III 2022 (hierna: subsidieregeling) zijn van toepassing.  

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen als u zich op het bedrijventerrein Lorentz III gaat vestigen en 

bovenwettelijke maatregelen in uw bedrijf gaat nemen om te verduurzamen ten aanzien van één of meerdere thema’s: 

circulaire economie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie. Subsidieaanvragen worden behandeld op 

volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als datum van ontvangst van de aanvraag 

geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Op basis van uw volledige aanvraag krijgt u binnen 12 weken bericht of u 

recht heeft op subsidie. Het kan zijn dat de besluitvormingstermijn eenmalig met 5 weken wordt verlengd. U ontvangt 

hierover dan ook bericht. Uw aanvraag is volledig als deze is ingevuld en ondertekend en als de voorgeschreven bijlagen 

bij de aanvraag zijn gevoegd. Pas daarna kan de aanvraag in behandeling worden genomen. 

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam onderneming  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

IBAN-rekeningnummer  

Ten name van  

KvK nummer  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

BTW plichtig ☐ Ja     ☐ Nee 

Rechtsvorm onderneming ☐ BV      ☐ NV      ☐ VOF      ☐ CV      ☐ Eenmanszaak 

2 Gaat u zich vestigen op Lorentz lll (art. 5) 

 ☐ Ja 

 ☐ Nee. U kunt geen subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling. 

3. Heeft u in de afgelopen 3 belastingjaren meer dan € 200.000,- overheidssteun in de vorm van de-minimissteun 
ontvangen? (Lees hiervoor ook aandachtig de toelichting behorende bij bijlage I ‘Verklaring de-minimissteun’. 

 ☐ Nee. Vul de bijlage ‘Verklaring de-minimis-steun’ in en onderteken deze. 

 ☐ Ja, u kunt geen subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling. 

4. Bent u reeds gestart met de te subsidiëren activiteit? 

 
☐ Ja, u kunt geen subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling.      

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

5. Heeft u eerder subsidie aangevraagd (voor activiteit) op basis van gemeentelijke duurzaamheidsregeling? 

 

☐ Ja.  U kunt geen subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling. (Zie 

Art. 7, vierder lid van de subsidieregeling) 

☐ Nee. 

Ga door naar pagina 2 
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6. Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aan wilt vragen gericht op transport? (art. 11, eerste lid, d.) 

 
☐ Ja. U kunt geen subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling. 

☐ Nee. 

7. Voor welk type activiteiten wilt u subsidie aanvragen? Let op u kunt meerdere antwoorden geven. Vul voor 
iedere type activiteiten de vraag in waarnaar wordt verwezen. (art. 4) 

 
☐ Maatregelen die bijdragen aan een circulaire economie door het sluiten van 

grondstofkringlopen en verminderen van afvalstromen, vul vraag 8 in. 

 
☐ Maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit door het behouden en 

verbeteren van natuurwaarden dan wel bijdragen aan biodiversiteit, vul vraag 9 
in. 

 
☐ Maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie ten aanzien van 
wateroverlast, droogte en hittestress, vul vraag 10 in. 

 
☐ Maatregelen die bijdragen aan de energietransitie door energiebesparing of 
duurzame opwek, vul vraag 11 in. 

8. Aanvullende vragen m.b.t. maatregelen die bijdragen aan een circulaire economie: 

8.1. Hoe gaat u bijdragen aan een circulaire economie? U kunt meerdere antwoorden geven. 

 ☐ Minimaliseren van primair materiaalgebruik voor nieuwbouw.      

 

☐ Maximaliseren van lokaal hergebruik van bouwmaterialen, bijvoorbeeld 

middels materialenpaspoort. 

☐ Reduceren van de watervraag in bouw- en gebruiksfase, bijvoorbeeld door 

toepassing waterbuffer. 

☐ Maximaliseren demontage en remontage in ontwerp gebouw. 

☐ Duurzame materialen gebruiken in het gebouw (lagere milieu-impact), 

bijvoorbeeld materialen met een lage score in de MPG, biobased materialen 
(zoals gecertificeerd hout, hennep, vlas en stro). 

8.2. Heeft u (aanvullende)vergunningen nodig om met deze activiteit(en) te kunnen starten? 

 
☐ Ja, beantwoord de onderstaande drie vragen 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

Wanneer wordt over de 
vergunningen een beslissing 
afgegeven? 

(vul hier de datum in) 

Bij welke 
vergunningsverstrekkende 
instantie is de aanvraag 
ingediend? 

 

Wie is uw contactpersoon?  

9. Aanvullende vragen m.b.t. maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit: 

9.1. Hoe gaat u bijdragen aan biodiversiteit?  U kunt meerdere antwoorden geven. 

 

☐ Groene daken (sedumdaken, grasdaken) 

☐ Gebouwgebonden natuurinclusieve maatregelen 

☐ Maatregelen op eigen buitenterrein 

9.2. Heeft u (aanvullende) vergunningen nodig om het productieproces te kunnen aanpassen? 

 
☐ Ja, beantwoord de onderstaande drie vragen 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

Ga door naar pagina 3 
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Wanneer wordt over de 
vergunning(en) een beslissing 
afgegeven? 

(vul hier de datum in) 

Bij welke 
vergunningsverstrekkende 
instantie is de 
vergunningsaanvraag 
ingediend? 

 

Wie is uw contactpersoon?  

10. Aanvullende vragen m.b.t. maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie: 

10.1. Hoe gaat u bijdragen aan klimaatadaptatie?  U kunt meerdere antwoorden geven. 

 

☐ Gebouwgebonden hitte regulerende maatregelen voor binnenklimaat zoals 

passieve zonwering buiten aan de zonzijde. 

☐ Gebouwgebonden maatregelen voor hemelwateropvang en -afvoer middels 

bijvoorbeeld groen/blauwe daken. 

☐ Maatregelen op eigen buitenterrein zoals schaduwelementen zoals bomen 

en overkappingen, extra waterberging en een slim bewateringssysteem voor 
beplanting op basis van een regenwaterbron. 

10.2 Heeft u (aanvullende) vergunningen nodig om de installatie voor duurzame energieopwekking te installeren 
en/of in gebruik te nemen? 

 
☐ Ja, beantwoord de onderstaande drie vragen 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

Wanneer wordt over de 
vergunning(en) een beslissing 
afgegeven? 

(vul hier de datum in) 

Bij welke 
vergunningsverstrekkende 
instantie is de 
vergunningsaanvraag 
ingediend? 

 

Wie is uw contactpersoon?  

11. Aanvullende vragen m.b.t maatregelen die bijdragen aan de energietransitie. 

11.1. Hoe gaat u bijdragen aan de energietransitie?  U kunt meerdere antwoorden geven. 

 

☐ Gebouwgebonden maatregelen zoals extra isolatie van gevel, vloer of dak of 

ventilatie met warmteterugwinning en CO2-gestuurd. 

☐ Productie- en procesmaatregelen zoals energiebesparing 

☐ Maatregelen voor duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen, 

restwarmte en productie van groene waterstof. 

11.2 Heeft u (aanvullende) vergunningen nodig om de installatie voor duurzame energieopwekking te installeren 
en/of in gebruik te nemen? 

 
☐ Ja, beantwoord de onderstaande drie vragen 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

Wanneer wordt over de 
vergunning(en) een beslissing 
afgegeven? 

(vul hier de datum in) 

Ga door naar pagina 4 
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Subsidiebedrag (art. 8)   

Gevraagd subsidiebedrag  €  

  

 Ga door naar pagina 5 

 

  

11.1. Hoe gaat u bijdragen aan de energietransitie?  U kunt meerdere antwoorden geven. 

 
☐ Gebouwgebonden maatregelen zoals extra isolatie van gevel, vloer of dak of 

ventilatie met warmteterugwinning en CO2-gestuurd. 

 ☐ Productie- en procesmaatregelen zoals energiebesparing 

 
☐ Maatregelen voor duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen, 

restwarmte en productie van groene waterstof. 

11.2 Heeft u (aanvullende) vergunningen nodig om de installatie voor duurzame energieopwekking te installeren 
en/of in gebruik te nemen?  

 
☐ Ja, beantwoord de onderstaande drie vragen 

☐ Nee, ga verder met de volgende vraag. 

Wanneer wordt over de 
vergunning(en) een beslissing 
afgegeven? 

(vul hier de datum in) 

Bij welke 
vergunningsverstrekkende 
instantie is de 
vergunningsaanvraag 
ingediend? 

 

Wie is uw contactpersoon?  

12. Aanvullende vragen m.b.t. de duurzaamheidsscan. 

12.1 Heeft u een duurzaamheidsscan laten uitvoeren? 

 ☐ Ja, stuur de duurzaamheidsscan als bijlage mee bij deze subsidieaanvraag 

 
☐ Nee, de duurzaamheidscan is een eis voor het kunnen krijgen van de 

subsidie. Laat voorafgaand aan het indienen van deze aanvraag een 
duurzaamheidsscan uitvoeren en voeg deze toe aan de aanvraag. 

12.2 Blijkt uit de duurzaamheidsscan dat de maatregelen additioneel zijn ten opzichte van de op dat moment 
gangbare energie- en milieunormen? (bovenwettelijk) (Zie Art. 4, tweede lid van de subsidieregeling) 

 ☐ Ja. 

 
☐ Nee. U kunt geen gebruik maken van de subsidie. De subsidiabele kosten 

bestaan uit de extra investeringen die nodig zijn. (Zie Art. 7, eerste lid van de 
subsidieregeling). 
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Ondergetekende verklaart: 

Ondergetekende verklaart:  

• dat alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld;  

• dat voor het verkrijgen van, bij de uitvoering en het in praktijk brengen van de subsidiabele activiteit niet 
gehandeld wordt in strijd met vigerende regelgeving en beleid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, alsmede 
Europese regelgeving;  

• dat de subsidie noodzakelijk is als resterende financiering van de kosten van de subsidiabele activiteit en 
dat hiermee de extra investeringskosten die nodig zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteit worden 
gefinancierd;  

• er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is en blijft voor het verkrijgen van de 
noodzakelijke vergunningen en dat schade voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvan voor rekening is van de 
aanvrager;  

• zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de activiteiten in het kader van het 
project, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming aan de 
overeengekomen verplichtingen;  

• bevoegd te zijn voor het indienen van de aanvraag;  

• bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de Gemeente 
Harderwijk daartoe zijn aangewezen;  

• niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn en ten aanzien van de subsidieaanvrager 
geldt geen uitstaand bevel tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun.  

• dat aan de Gemeente melding wordt gedaan, wanneer blijkt dat de subsidiabele activiteiten niet 
uitgevoerd gaan worden of slechts ten dele tot uitvoering zullen komen.  
 

Ondertekening  

Aldus naar waarheid 
ingevuld      
                                     
Plaats:    
                                                  
Datum:    
                 
Naam tekenbevoegde:    
                                                
Functie: 
 
Handtekening 
tekenbevoegde:   

 

 Ga door naar pagina 6 
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Bijlagen check 

Onderstaande bijlagen zijn nodig om uw aanvraag compleet te maken: 
 

☐ Duurzaamheidsscan (voorwaarde voor subsidie) 

☐ Begroting van de extra kosten per maatregel (zie Bijlage 2 op p.11) 

                ☐ Offertes ter onderbouwing van de begroting.  

☐ Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (max 3 maanden oud)  

☐ Kopie van de leveringsakte van de grond of koopovereenkomst (levering binnen 6 maanden na datum 

subsidieaanvraag) 

☐ Overzicht van vergunningsaanvragen die zijn of moeten worden ingediend 

☐ Een ingevulde en ondertekende Verklaring de-minimissteun  

     (zie Bijlage 1 op p.7, zie vraag 3) 

☐ BENG-berekening/ MPG van huidige situatie (zonder maatregelen) en nieuwe situatie (met maatregelen) om de 
impact van de activiteiten aan te tonen, m.a.w. de bijdrage aan verduurzaming. 
 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen kunt u sturen naar: 

 
Bij voorkeur digitaal:  info@harderwijk.nl   
 
Uw aanvraag kan ook per post gestuurd worden naar: 
 

• Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk 

Domein Samenleving t.a.v. Subsidiebureau  

Postbus 149  

3840 AC  HARDERWIJK  

Wilt u uw aanvraag liever persoonlijk afgeven: 
 

• Bezoekadres:  Havendam 56    (kijkt u voor actuele openingstijden op de website van de gemeente) 
 

Zie Bijlage 1 op p. 7 en Bijlage 2 op p. 11.  
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Bijlage 1: Verklaring de-minimissteun 
Versie: juli 2016 
Wij raden u aan om, voordat u de verklaring invult, eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen. 
 
 

Verklaring 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming 
 

☐ geen de-minimissteun is verleend 

Over de periode van ___________ (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de datum van ondertekening 
van deze verklaring) tot ___________ (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun 
verleend. 
 

☐ beperkte de-minimissteun is verleend 

Over de periode van ___________ (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de datum van ondertekening 
van deze verklaring) tot ___________ (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke 
vorm of voor welk doel ook) verleend tot een bedrag van in totaal €___________ 
 
Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake. Een kopie van de stukken waaruit het verlenen 
van de steun blijkt, voegt u bij deze verklaring. 
 

☐ reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is al staatssteun verleend tot een bedrag van in totaal €___________ 
 
Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening, kaderregeling of een besluit van de Commissie d.d. 
___________________ 
 
Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van de staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt, 
voegt u bij deze verklaring. 
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 
 
_____________________________________________________________________(Bedrijfsnaam) 
 
_____________________________________________________________________(Inschrijfnummer KvK) 
 
_____________________________________________________________________(Naam functionaris en functie) 
 
_____________________________________________________________________(Adres onderneming) 
 
_____________________________________________________________________(Postcode en plaatsnaam) 
 
____________________(datum)___________________________________________(Handtekening(en)) 
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Toelichting verklaring de-minimissteun 
Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen 
rechten worden ontleend. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 
toepas- sing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun (PbEU 2013,L352/1), dan wel de verordeningen voor de-minimissteun voor de sectoren landbouw en 
visserij, dan wel voor compensatie van kosten voor het beheer van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn 
bepalend 1. 
 
De de-minimisverordening en staatssteun 
De staatssteunregels in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (artikel 107 en 108 VWEU) stellen 
beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen 2. Deze de-minimisverklaring is nodig voor 
de overheid3 om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de 
voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. 
 
In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot 
een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet 
vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het VWEU. Deze drempel is gesteld op een 
bedrag van 
€ 200.000,- (€ 100.000,- voor ondernemingen die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verrichten). 
Voor de visserijsector geldt een drempel van € 30.000,-. Voor de landbouwproductiesector is de drempel gesteld op 
€ 15.000,-. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempel- 
bedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’. 
 
De de-minimisverordening kan gebruikt worden voor kleine, middelgrote of grote ondernemingen. Naast ondernemingen 
in de genoemde sectoren waarvoor een eigen de-minimisverordening geldt, is de de-minimisverordening (nr. 1407/2013) 
in bepaalde gevallen niet van toepassing op steun aan ondernemingen die actief zijn in de sector verwerking en afzet van 
landbouwproducten. Ook steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten 
en steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen is uitgezonderd. 
 
Eén onderneming 
Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2 lid 2 van de de-minimisverordening (nr. 1407/2013) geeft 
aan wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een 
bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een andere 

                                                           
1 Voor de sector van de primaire productie van landbouwproducten zie Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie 
van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op de‑minimissteun in de landbouwsector. Voor de sector visserij zie Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de 
Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op de‑minimissteun in de visserij‑ en aquacultuursector. Voor DAEB zie Verordening (EU) Nr. 360/2012 van de 
Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op de‑minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende 
ondernemingen. 
 
2 Een onderneming in Europeesrechtelijke zin is een eenheid die een economische activiteit uitoefent. Een economische 
activiteit is het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De rechtsvorm van deze eenheid of de wijze waarop zij 
wordt gefinancierd is hierbij niet van belang. Daarbij kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen 
een onderneming vormen. Dat er geen winstoogmerk is (zoals bij een stichting) is niet relevant. 
 
3 Een overheidsinstantie kan zowel de centrale overheid, de provincie, de gemeente of een waterschap betreffen. Het kan 
ook zo zijn dat een uitvoeringsinstantie bevoegd is om namens hen steun te verlenen. 
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onderneming, het recht om onder meer bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan en het recht 
een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen. 
 
Bedrag van de de-minimissteun 
Door middel van deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming de de-minimis- 
drempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belasting- 
jaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsorganisatie aan uw onderneming is verstrekt. Indien dit het 
geval is bent u hierover door de overheidsinstantie in kennis gesteld. Het gaat dus niet alleen om steun die u heeft 
ontvangen van een gemeente of een ministerie: alle de-minimissteun telt mee. Bij overschrijding van de drempel kan 
geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisverordening. Handelen in strijd met de staatssteunregels kan in het 
ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun! 
 
De bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van 
belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop 
van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte 
belastingen etc. 
Onder voorwaarden is het mogelijk de verordening toe te passen op leningen en garanties die langer dan drie jaren lopen. 
 
De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de 
steun verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt betaald. Dit betekent 
concreet de datum waarop een besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel door bijvoorbeeld het 
aangaan van een lening of garantstelling) aan uw onderneming is genomen. 
 
Samenloop met reguliere staatssteun 
Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun reeds 
staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening4, de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening5, de 
Visserijvrijstellingsverordening6, het vrijstellingsbesluit over de compensatie van kosten voor het beheer van diensten van 
algemeen economische belang (DAEB)7 valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de 
maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of de betreffende 
vrijstellingsverordening zijn toegestaan. Als u twijfelt of bepaalde steun die u hebt ontvangen goedgekeurde of 
vrijgestelde steun is, kunt u hierover contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft 
ontvangen. 
 
 
 

                                                           
4 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. 
 
5 Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw‑ en 
de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard. 
 
6 Verordening (EU) Nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor 
ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij‑ en aquacultuurproducten, op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 
worden verklaard. 
 
7 7 Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend 
aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen. 
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Het formulier heeft betrekking op drie situaties: 
• uw onderneming heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel geen de-
minimis- steun ontvangen, 
• uw onderneming, heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun 
ontvangen. Opgeteld bij het bedrag van de huidige voorgenomen steun wordt echter het bedrag van € 200.000,- niet 
overschreden (respectievelijk € 100.000,-/ € 30.000,-/ € 15.000,-), of 
• uw onderneming, heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige voorgenomen steun 
reeds andere vormen van staatssteun ontvangen. 
 
Het bewaren van gegevens 
De Europese Commissie kan onrechtmatige steun nog gedurende tien jaar na de verlening terugvorderen. De 
mogelijkheid bestaat dan ook dat de Europese Commissie naderhand bij (de) Nederland(se overheidsinstantie) nog 
informatie opvraagt over hoe de steun is besteed om na te kunnen gaan of er wellicht sprake is van onrechtmatige steun. 
De overheidsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen kan – indien zij zelf niet over die informatie beschikt – in een 
dergelijk geval aan u vragen om documenten waarmee kan worden aangetoond dat de steun besteed is aan die 
activiteiten waarvoor deze is verleend. Het gaat daarbij dan om documenten die u op grond van de algemene 
administratie- en bewaarverplichting voor ondernemers moet bewaren8. 
 

  

                                                           
8 Artikel 2:10, lid 1, BW (rechtspersonen) en artikel 3:15i BW (ondernemingen en vrije beroepsbeoefenaren). 
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Bijlage 2: Format begroting 
Versie: 9 maart 2022 
 
Vul onderstaand format in om een overzicht te geven van uw begroting. Vul de subsidiabele kosten in met in achtneming 
van Artikel. 7, derde lid van de subsidieregeling. 
U dient ook bijbehorende offertes als bijlage bij dit aanvraagformulier aan te leveren ter ondersteuning van de opgegeven 
begroting. Nummer de offertes voor een duidelijke verwijzing in onderstaand tabel (rechter kolom). 
 

Maatregel Draagt bij door* 
(bijvoorbeeld energie-, CO2-
, water-, materiaalbesparing 
of meer groen en 
biodiversiteit ) 

Subsidiabele 
kosten in euro 
excl. BTW** 

Terug-
verdientijd*** 

Verwijzing 
offerte (nr 
+ naam) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

* Geef aan op welke manier de maatregel bijdraagt aan de circulaire economie (CE), biodiversiteit (BI), klimaatadaptatie 
(KA) of energietransitie (ET)? Wanneer mogelijk kwantitatief (bijvoorbeeld energiebesparing, productie duurzame 
energie) anders kwalitatief. 
** Benoem de meerkosten voor de desbetreffende maatregel waarvoor u gebruik wilt maken van de subsidie. 
*** Wanneer mogelijk geef aan wat de terugverdientijd is van de maatregel 
 
 


