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NALEVING VAN DE ZOGENAAMDE EUROPESE DE-MINIMISVERORDENING 

 
Attest op erewoord, in te vullen door de aanvragers van investeringssteun die een onderneming 
vertegenwoordigen in de zin van het Europese recht (elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, d.w.z. 
door goederen en diensten op de markt aan te bieden). Het totaalbedrag van de overheidssteun (subsidies, 
premies, …) mag niet meer bedragen dan € 200.000

1
 per onderneming over een periode van drie boekjaren. Het 

maximumbedrag wordt vastgesteld op € 500.000 
2
 voor ondernemingen die diensten van algemeen economisch 

belang (DAEB) leveren.  
 
Ondergetekende: 

Dhr. Mevr. Naam  Voor-
naam 

 

Vertegenwoordiger  
(benaming rechtspersoon) 

 

Straat   Nr.  Bus  
Gemeente  Postcode  Land  

 
 
Reeds ontvangen bedrag(en):  

2) € ………………………………. voor 2017  
1) € ………………………………. voor 2018  
3) € ………………………………. voor 2019  
 
Gevraagde (verhoopte) bedrag voor dit jaar:  

1) € ………………………………. voor 2019 
  
 Bovenstaande bedragen werden ontvangen in het kader van een DAEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  /  / 2019  

Handtekening aanvrager 

 

 

 

 

Bescherming van persoonsgegevens:  

Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om uw steunaanvraag te kunnen behandelen. Ze worden tevens verwerkt voor statistische doeleinden, waarin 

geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Ze worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van indiening van uw aanvraag.  

U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier). U kunt eveneens contact 

opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) en, indien nodig, een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

                                                           
1
 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   
2
 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 belang verrichtende ondernemingen   


