
 

Verklaring overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 1407/20131 
 

(Alvorens deze verklaring in te vullen dient U eerst aandachtig 
de toelichting bij dit formulier te lezen.) 

 
Ondergetekende doet hierbij de volgende verklaringen, die hij/zij aflegt op basis van een grondig 
onderzoek. Deze verklaringen worden afgelegd met betrekking tot de hierna genoemde natuurlijke 
of rechtspersoon, alsmede enige natuurlijke of rechtspersoon die met voornoemde persoon is 
verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen,   
 
1. Verklaring m.b.t. "de-minimissteun" (zie randnrs. 7 en 8 van de toelichting) 
 
□ geen “de-minimissteun” zoals gedefinieerd in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 
 

over de periode van ……………………………. (eerste dag van het tweede volledige boekjaar 
voorafgaand aan de ondertekening van deze verklaring2) tot de datum van ondertekening 
van deze verklaring, werd niet eerder “de-minimissteun” zoals gedefinieerd in Verordening 
(EU) Nr. 1407/2013 toegekend en ondergetekende verwacht niet dat tot het moment van 
toekenning van de compensatie-uitkeringen nog “de-minimissteun” zal worden ontvangen. 

 
□ beperkte “de-minimissteun” zoals gedefinieerd in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 
 

over de periode van ……………………………. (eerste dag van het tweede volledige boekjaar 
voorafgaand aan de ondertekening van deze verklaring3) tot de datum van ondertekening 
van deze verklaring, werd “de-minimissteun” zoals gedefinieerd in Verordening (EU) Nr. 
1407/2013 toegekend tot een totaal bedrag van …………………… euro; ondergetekende 
verwacht dat tot het moment van toekenning van de compensatie-uitkeringen geen andere 
“de-minimissteun” zal worden ontvangen. 

 
Een kopie van gegevens waaruit het toekennen van “de-minimissteun”, andere dan de 
compensatie-uitkeringen, blijkt, wordt bijgaand verstrekt.  

 
 
2. Verklaring m.b.t. staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen van 
werklieden en werksters (zie randnrs. 8 t.e.m. 11 van de toelichting) 
 
□ geen staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen van werklieden en 

werksters  
 
□ staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen van werklieden en 

werksters  
 

 
1 Verordening (EU) 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, Pb.L. 24 december 2013, L 352/1. 
2 Indien het boekjaar overeenstemt met een kalenderjaar, en de ondertekening van deze verklaring gebeurt in de 
loop van 2020, dan is de in te vullen datum 1 januari 2018. 
3 Indien het boekjaar overeenstemt met een kalenderjaar, en de ondertekening van deze verklaring gebeurt in de 
loop van 2020, dan is de in te vullen datum 1 januari 2018. 



 

Indien staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen van werklieden en 
werksters is of zal worden toegekend, zal ondergetekende dit onmiddellijk en schriftelijk 
melden aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector. 

 
 
 
Ondergetekende is er zich van bewust dat de toekenning van compensatie-uitkeringen is gebaseerd 
op de juistheid en de volledigheid van deze door hem/haar gegeven verklaring en de naleving van de 
meldingsplicht waarvan sprake in de voorgaande alinea. 
 
Ondergetekende neemt er kennis van dat onjuiste, onvolledige of laattijdige verklaringen aanleiding 
kunnen geven tot uitsluiting van het recht op compensatie-uitkeringen en, desgevallend, 
strafsancties of in voorkomend geval administratieve geldboetes.  
 
 
Gelezen, en volledig en naar waarheid ingevuld door: 
 
………………………………………………………………………………………...(naam onderneming) 
 
………………………………………………………………….……………….........(naam of namen van ondergetekende(n)) 
 
……………………………………………………………………………………….. ………………(functie  
[te preciseren ingeval deze verklaring namens een onderneming wordt gedaan]) 
 
………..………….. (postcode)…………………………………..………………………………... (plaats 
[maatschappelijke zetel van de onderneming of, ingeval het niet om een vennootschap gaat, plaats 
waar de hoofdbedrijvigheid van de onderneming wordt uitgeoefend]) 
 
 
datum:         handtekening(en): 
 
 
 
 
………………………………      ……………………………….. 
 
 
Lijst van de bijlagen bij deze verklaring: 
 
1.  ……………………………………………. 
2.  ……………………………………………. 
3.  ……………………………………………. 
4.  ……………………………………………. 



 

TOELICHTING BIJ DE "VERKLARING OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EU) NR. 1407/2013” 
 
Waarom dient U deze verklaring te geven? 
 
1. U dient deze verklaring te geven om het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (en, 

meer in het algemeen, de Belgische staat) toe te laten, na te gaan of de "compensatie-
uitkeringen" waarop U aanspraak maakt, aan U kunnen worden toegekend met naleving van de 
Europese regels inzake staatssteun. Uw verklaring moet juist en volledig zijn om te verzekeren 
dat de hierna geschetste regels inzake "de-minimissteun" worden nageleefd. Verricht daarom 
eerst het nodige onderzoek vooraleer de verklaring te ondertekenen.  

 
Waarom vereisen de Europese regels inzake staatssteun deze verklaring? 
 
2. In principe kan staatssteun4 enkel worden toegekend na goedkeuring door de Europese 

Commissie.  
 
3. Er bestaat evenwel een uitzondering op die regel, die bekend is als "de-minimissteun". Die 

uitdrukking verwijst naar een drempel waaronder steunmaatregelen (dus ook de compensatie-
uitkeringen waarop U aanspraak maakt) niet door de Europese Commissie hoeven te worden 
goedgekeurd5. Deze drempel is vastgesteld op 200.000 euro. Dit laatste bedrag is een maximum 
dat geldt per "onderneming" (zie hierna, randnr. 6) en zulks over een periode van drie 
belastingjaren. Deze 200.000 euro drempel is van toepassing ongeacht de vorm van de steun 
(rechtstreekse subsidie, belastingvrijstelling, enz) of het daarmee nagestreefde doel 
(vermindering loonkosten, deelname in investeringen, enz). 

 
4. “De-minimissteun” moet door de overheid als dusdanig worden bestempeld. Dat is het geval 

voor de compensatie-uitkeringen waarop U, op grond van artikel 2, 2° van de Wet van 12 april 
1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector, aanspraak maakt. 

 
5. De overheid moet nagaan of de drempel van 200.000 euro wordt gerespecteerd. Het is in het 

kader van die controle dat U een juiste en volledige verklaring moet afleggen. 
 
Wat valt te verstaan onder de term "onderneming" zoals die wordt gebruikt in de verklaring? 
 
6. Onder "onderneming" wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, alsmede enige 

natuurlijke of rechtspersoon die met voornoemde persoon zijn verbonden in de zin van artikel 
11 van het Wetboek van vennootschappen.  
 
Vennootschappen zijn met elkaar verbonden (a) wanneer zij elkaars moedervennootschappen en 
dochtervennootschappen6 zijn, of (b) wanneer er tussen hen een consortium6 bestaat. In de 

 
4 Er is sprake van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1 VWEU als er sprake is van (1) steunmaatregelen, 
(2) die door de overheid worden toegekend of, in welke vorm ook, met overheidsmiddelen zijn bekostigd, (3) die 
bepaalde ondernemingen of producties begunstigen en (4) die de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen 
en de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden.  
5 De toepasselijke regels zijn te vinden in Verordening (EU) 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, Pb.L. 24 december 2013, L 352/1.. 33333333333 
6 Een "moedervennootschap" is een vennootschap die ten opzichte van een andere vennootschap 
controlebevoegdheid uitoefent; een "dochtervennootschap" is elke vennootschap ten opzichte van wie 
controlebevoegdheid wordt uitgeoefend. Controlebevoegdheid betekent de bevoegdheid om een beslissende 
invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of op de oriëntatie van het beleid. In 
het algemeen zal het aanhouden van een meerderheid van aandelen leiden tot controle. Wanneer er geen 
meerderheidsaandeelhouder bestaat, kan de controle blijken uit andere elementen zoals rechten of 



 

verbondenheid zijn eveneens inbegrepen alle dochtervennootschappen van de onderling 
verbonden vennootschappen.  
 
Dergelijke verbondenheid kan ook bestaan tussen personen, het weze natuurlijke personen of 
rechtspersonen.  
 
 

Wat valt te verstaan onder "het bedrag van "de-minimissteun" dat de onderneming heeft 
ontvangen over een periode van drie belastingjaren"? 
 
7. Door middel van bijgevoegde verklaring geeft u aan of uw onderneming enige vorm van “de-

minimissteun” in de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar heeft 
ontvangen. Een "belastingjaar" stemt overeen met een boekjaar.   

 
U moet daarom grondig nagaan of uw onderneming in de twee voorgaande boekjaren en in het 
lopende boekjaar enige vorm van (als door de overheid als dusdanig bestempelde) “de-
minimissteun” heeft ontvangen. Behalve om subsidies kan het daarbij gaan om leningen tegen 
gunstige voorwaarden, specifieke sociale en fiscale faciliteiten, vrijstellingen, verlagingen of 
kwijtschelding van directe of indirecte belastingen, enz. U hoeft evenwel niet de staatssteun die 
door de bestaande Europese regels automatisch is toegelaten7 of die door de Europese 
Commissie is goedgekeurd, in rekening te brengen.  
 

8. De verklaring heeft betrekking op twee situaties: 
 

• uw natuurlijke of rechtspersoon, alsmede enige natuurlijke of rechtspersoon die met 
voornoemde persoon is verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
vennootschappen heeft in de twee voorgaande boekjaren en in het lopende boekjaar in het 
geheel geen “de-minimissteun” ontvangen,  
 
of 

 
• uw natuurlijke of rechtspersoon, alsmede enige natuurlijke of rechtspersoon die met 

voornoemde persoon is verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
vennootschappen heeft in de twee voorgaande boekjaren en in het lopende boekjaar “de-
minimissteun” ontvangen, maar het bedrag van 200.000 euro is nog niet overschreden. 

 
Uiteraard vult u alléén de rubriek in die op uw situatie van toepassing is. Vergeet u in het tweede 
geval vooral niet om de bijlage(n) inzake toegekende “de-minimissteun”, andere dan de 
compensatie-uitkeringen, bij te sluiten. 

 

 
overeenkomsten die een beslissende invloed op de aanstelling van de bestuurders of op de oriëntatie van het 
beleid toekennen. Tenslotte kan er sprake zijn van gezamenlijke controle, wanneer twee of meer 
vennootschappen de mogelijkheid hebben een beslissende invloed op een andere vennootschap uit te oefenen. 
7 Krachtens de zogenaamde “groepsvrijstellingsverorderingen” is staatssteun die voldoet aan de erin opgesomde 
voorwaarden automatisch toegelaten, zonder te moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. 
Dergelijke verordeningen bestaan voor werkgelegenheidssteun, opleidingssteun, steun aan KMO's en nationale 
regionale investeringssteun.  



 

Wat valt te verstaan onder de regel "geen cumulatie met staatssteun ten behoeve van dezelfde in 
aanmerking komende kosten"? 
 
9. "De-minimissteun" mag niet worden gecumuleerd met andere staatssteun (ongeacht of het gaat 

om steun die automatisch is toegelaten8 of door de Europese Commissie is goedgekeurd9), 
althans (a) voor zover het gaat om steun ten behoeve van "dezelfde in aanmerking komende 
kosten", en (b) indien dergelijke cumul zou resulteren in een steunintensiteit die hoger is dan 
toegelaten door de bestaande Europese regels.  

 
a. Wat zijn de "in aanmerking komende kosten" in het geval van de compensatie-

uitkeringen die worden toegekend op grond van artikel 2, 2° van de Wet van 12 april 
1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector. Deze 
uitkeringen strekken tot compensatie van de werkgeversbijdragen in het algemene 
stelsel van de sociale zekerheid voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de 
diamantnijverheid (hierna "socialezekerheidsbijdragen voor diamantarbeiders"). 

 
b. Met een "hoger dan toegelaten steunintensiteit" wordt concreet het volgende 

bedoeld: de bestaande Europese regels leggen bv. maximum steunniveaus op voor 
werkgelegenheidssteun (d.i. staatssteun voor het scheppen van werkgelegenheid en 
staatssteun om de werkgelegenheid voor benadeelde en gehandicapte werknemers 
te bevorderen)10. Ondernemingen die reeds die maximumsteun genieten, kunnen 
geen aanspraak meer maken op "de-minimissteun", indien die "de-minimissteun" 
dient tot dekking van dezelfde kosten. 

 
10. Door middel van bijgevoegde verklaring bevestigt U dus, dat de toe te kennen compensatie-

uitkeringen voor uw onderneming niet worden gecumuleerd met (automatisch toegelaten11 of 
door de Europese Commissie goedgekeurde) staatssteun die uw onderneming reeds ontvangt 
ter compensatie van dezelfde sociale zekerheidsbijdragen voor diamantarbeiders, althans voor 
zover deze cumul zou resulteren in een steunintensiteit die hoger is dan toegelaten door de 
bestaande Europese regels. 

 
11. U moet daarom grondig nagaan of uw onderneming reeds enige staatssteun ten behoeve van 

dezelfde socialezekerheidsbijdragen van diamantarbeiders geniet of zal ontvangen. Indien dit 
het geval is, dan zijn er twee mogelijkheden: 

 
a. Indien uw onderneming voor de socialezekerheidsbijdragen van bepaalde 

diamantarbeiders, waarvoor compensatie-uitkeringen worden aangevraagd, 
staatssteun heeft of zal ontvangen, en het maximumniveau is bereikt, dan kan uw 
onderneming voor de betrokken diamantarbeiders geen compensatie-uitkeringen 
meer ontvangen. 

 

 
8 Zie voetnoot 9. 
9 Bijvoorbeeld steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, steun ten behoeve van het milieu en regionale 
steunmaatregelen. 
10 De in aanmerking komende kosten voor werkgelegenheidssteun zijn o.a. de verplichte 
socialezekerheidsbijdragen: zie Verordening (EG) Nr. 2204/2002 van de Europese Commissie van 12 december 
2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, P.B. 
2002, L 337/3. In Vlaanderen zijn bv. de "tewerkstellingspremie 50+" en de "erkenning en financiering van de 
invoegbedrijven" als werkgelegenheidssteun gekwalificeerd. 
11 Zie voetnoot 9. 



 

b. Indien uw onderneming voor de socialezekerheidsbijdragen van bepaalde 
diamantarbeiders, waarvoor compensatie-uitkeringen worden aangevraagd, 
staatssteun heeft of zal ontvangen, en het maximumniveau is niet bereikt, dan kan 
uw onderneming voor de betrokken diamantarbeiders nog compensatie-uitkeringen 
ontvangen tot het maximumniveau.     

 
12. U mag de verklaring enkel afleggen indien de (natuurlijke of rechts-) persoon die de 

compensatie-uitkeringen aanvraagt (alsmede enige natuurlijke of rechtspersoon die met 
voornoemde persoon is verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
vennootschappen) nog geen staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen 
van diamantarbeiders heeft ontvangen (en die ook in de toekomst niet zal ontvangen).  

 
Indien de (natuurlijke of rechts-) persoon die de compensatie-uitkeringen aanvraagt (alsmede 
enige natuurlijke of rechtspersoon die met voornoemde persoon is verbonden in de zin van 
artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) wél reeds staatssteun ten behoeve van 
dezelfde socialezekerheidsbijdragen van diamantarbeiders heeft ontvangen (of nog dergelijke 
steun zal ontvangen), moet dit onmiddellijk en schriftelijk gemeld worden aan het Intern 
compensatiefonds voor de diamantsector dat geval per geval zal onderzoeken of het 
maximumniveau al dan niet is bereikt.  

 
 
Belang van een juiste en volledige verklaring 

 
13. Het is zeer belangrijk om zorgvuldig na te gaan of de onderneming waarvoor U de compensatie-

uitkeringen aanvraagt, reeds “de-minimissteun” in de twee voorgaande boekjaren en in het 
lopende boekjaar heeft ontvangen, en of er sprake is/kan zijn van cumulatie met staatssteun ten 
behoeve van dezelfde sociale zekerheidsbijdragen van diamantarbeiders. Immers, de toekenning 
van de compensatie-uitkeringen is (onder meer) gebaseerd op de juistheid en de volledigheid 
van uw verklaring. 

 
14. Ingeval van overschrijding van de hiervoor vermelde 200.000 euro drempel, en/of ingeval van 

onrechtmatige cumulatie met staatssteun ten behoeve van dezelfde socialezekerheidsbijdragen, 
kan het voordeel van “de-minimissteun” niet meer worden ingeroepen, zelfs niet voor een 
gedeelte van de steun dat de drempel van 200.000 euro niet overschrijdt. In dat geval kan de 
terugbetaling van de ten onrechte ontvangen bedragen (vermeerderd met nalatigheidsinterest) 
worden bevolen. Bovendien kunnen onjuiste of onvolledige verklaringen aanleiding geven tot 
uitsluiting van het recht op compensatie-uitkeringen en, desgevallend, strafsancties of in 
voorkomend geval administratieve geldboetes. 
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