Toelichting de-minimissteun Lekker naar Buiten! voor de kinderopvang

Via een de-minimisverklaring verklaar je dat jouw organisatie dit jaar en de afgelopen 2 jaar
geen of beperkte (minder dan € 200.000) subsidie heeft gekregen van een
overheidsinstelling. Hieronder kun je meer lezen over de zogenoemde ‘de-minimissteun’.
Uiteraard kun je bij twijfel contact opnemen met subsidie@scholingeengezondestart.nl.

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, in dit geval dus kinderopvangorganisaties.
In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen
(zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten
niet ongunstig beïnvloedt en de mededinging niet vervalst, en daarom niet beschouwd
worden als staatssteun in de zin van het EU-verdrag. Deze drempel is gesteld op € 200.000,Eén onderneming
Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2, lid 2 van de deminimisverordening 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 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-minimissteun
Door middel van deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening voor uw
onderneming de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of
gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van deminimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt. Indien dit het
geval is bent u hierover door de overheidsinstantie in kennis gesteld.
Bij overschrijding van de drempel van € 200.000 kan geen beroep meer worden gedaan op
de de-minimisverordening, in dit geval de € 500 in het kader van de subsidieregeling ‘Lekker
naar buiten’ voor de kinderopvang. 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.
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 het besluit tot
subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

