Deelnameverklaring ‘Pilot elektrische cargo bike’
Contactgegevens
De ondergetekende:
Naam onderneming: ...........................................................................................

Vestigingsadres:

Straatnaam en huisnummer: .................................................................................
Postcode en plaats: ................................................................................................

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Titel, aanhef en naam: ...........................................................................................

hierna aangeduid als: ‘deelnemer’, verklaart het volgende:

Aanvraag
Deelnemer vraagt - volgens onderstaande voorwaarden - een financiële bijdrage aan voor de duurzame inzet van een
elektrische cargo bike met mede als doel het aantal Maaskruisende autoritten in Maastricht tijdens de spits te
reduceren. De deelnemer wenst deel te nemen aan de onderstaande pilot en bij gebleken haalbaarheid het gebruik van
een elektrische cargo bike structureel in de bedrijfsvoering te implementeren.
De deelnemer is ervan op de hoogte dat Maastricht Bereikbaar streeft naar minder autoritten in de spits. Daarbij gaat
het om ritten:
 van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur;
 op verkeersknooppunten en de Maasbruggen in Maastricht en op autosnelwegen in Zuid-Limburg.
De deelnemer verplicht zich tot het gebruik van de elektrische cargo bike op dagelijkse basis binnen en buiten de spits en
werkt mee aan monitoring en evaluatie van het gebruik ervan.
Naast het verkrijgen van ondersteuning op diverse vlakken is het mogelijk om van Maastricht Bereikbaar een financiële
bijdrage te ontvangen voor het kopen of leasen van één elektrische cargo bike.

Voorwaarden ‘Pilot elektrische cargo bike’
Met inachtneming van het bovenstaande kan Maastricht Bereikbaar een financiële bijdrage aan de deelnemer
verstrekken in het kader van de ‘Pilot elektrische cargo bike(s)’ onder de volgende voorwaarden:







De pilotperiode loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 maart 2018.
De volledige deelnameverklaring inclusief de verklaring de-minimisseteun moet uiterlijk 1 september 2017 per
post of e-mail ontvangen zijn door Maastricht Bereikbaar.
De deelnemer koopt binnen de pilotperiode een elektrische cargo-bike bij een handelaar of leasemaatschappij.
De aangeschafte elektrische cargo bike wordt uiterlijk vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018 ingezet
ter vervanging van transportvervoer per vrachtwagen of transportbus.
Het gebruik van de elektrische cargo bike door de deelnemer wordt geregistreerd met een GPS-logger en app.
Om alle pilots uniform te kunnen monitoren, regelt Maastricht Bereikbaar het plaatsen van de GPS-logger op
de elektrische cargo bike.
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
T 043 351 63 59

info@maastrichtbereikbaar.nl
www.maastrichtbereikbaar.nl
















Als de deelnemer aan alle pilotvoorwaarden voldoet, komt de deelnemer in aanmerking voor een bijdrage van
maximaal 100% van de aanschafkosten van één elektrische cargo bike tot een maximum van € 4.000,-.
Hierbij gelden als voorwaarden:
o Dat het gebruik van de elektrische cargo bike minimaal 6 maanden wordt gemonitord.
o Dat deelnemer meewerkt aan: 1) twee metingen met een duur van ieder twee weken (totale duur vier
weken) naar het gebruik van de elektrische cargo bike en 2) aan een evaluatiegesprek met Maastricht
Bereikbaar. Op basis hiervan stelt Maastricht Bereikbaar het aantal (Maaskruisende)
autospitsmijdingen van de pilot vast.
Maastricht Bereikbaar betaalt 50% van de in aanmerking komende vergoeding uit bij de feitelijke start van het
project (deelnemer heeft overeenstemming met Maastricht Bereikbaar en overlegt (een kopie van) de
originele aanschafnota dan wel het leasecontract). De andere 50% betaalt Maastricht Bereikbaar na afloop,
onder de voorwaarde dat de deelnemer aan de monitoring heeft meegewerkt, heeft deelgenomen aan het
evaluatiegesprek en er dagelijks minimaal vier ritten met de elektrische cargo bike zijn gemaakt van, naar of
binnen de stad Maastricht.
De aanname is dat vier ritten met de elektrische cargo bike van, naar of binnen de stad Maastricht leiden tot
minimaal één spitsmijding in de ochtend- of avondspits. Het werkelijke aantal spitsmijdingen wordt door
Maastricht Bereikbaar vastgesteld op basis van de evaluatie.
Maastricht Bereikbaar is gerechtigd projectresultaten te verwerken en te delen met derden, met uitzondering
van 'bedrijfsgevoelige' informatie. Als de deelnemer van plan is te communiceren over de Pilot elektrische
cargo bike gebeurt dit in overleg met de communicatieadviseur van Maastricht Bereikbaar (contactgegevens
op te vragen via Mark Luikens of Françoise van den Broek).
Het bijdrageplafond voor de verstrekking van bijdragen aan de deelnemers op grond van deze pilotregeling
bedraagt € 40.000,-. De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van de volgorde van het
moment waarop deze deelnameverklaring compleet en ingevuld door Maastricht Bereikbaar is ontvangen.
Indien als gevolg van de verlening van bijdragen het bijdrageplafond wordt overschreden en de volgorde van
de ontvangen deelnameaanvragen niet kan worden vastgesteld, stelt de Programmamanager van Maastricht
Bereikbaar de onderlinge rangschikking vast via loting.
Als Maastricht Bereikbaar het vermoeden heeft dat de deelnemer op oneigenlijke wijze gebruik heeft gemaakt
van deze pilotregeling, kan de Programmamanager van Maastricht Bereikbaar eenzijdig ertoe besluiten dat de
deelnemer (tussentijds) wordt uitgesloten van deelname aan de bijdrageregeling en/of een reeds ontvangen
bijdrage, en een boete betaalt die gelijk is aan het reeds uitgekeerde bedrag. De deelnemer dient daartoe over
te gaan binnen 30 dagen nadat de Programmamanager van Maastricht Bereikbaar dit schriftelijk aan de
deelnemer heeft verzocht.
Deelnemer verklaart daarnaast - door ondertekening van de bijgevoegde De-minimisverklaring - over de
periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet reeds het maximumbedrag
aan de-minimissteun te hebben ontvangen (bijlage A).

Ondertekening
In tweevoud opgemaakt en ondertekend op:
Datum: ......................................................................................................................

Naam onderneming: ..................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................................

Naam ondertekenaar: ................................................................................................
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Verklaring De-minimissteun
Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de
de-minimisverordening (Verordening EU nr. 1407/2013 / PbEU 2013, L 352/1).
Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting in de bijlage van dit
formulier te lezen.
Deze verklaring bestaat uit drie pagina’s. De bijlage bestaat uit twee pagina’s. Aanbevolen wordt om
zorgvuldig te controleren of alle pagina’s aanwezig zijn.

Verklaring
Hierbij verklaart ondergetekende, dat de hierna genoemde onderneming, evenals het eventuele
gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort, het volgende (u dient aan te geven hetgeen
op uw onderneming van toepassing is):
Stap 1:

Uw onderneming is geen onderneming die:
- actief is in de visserijsector;
- actief is in de productie, verwerking of afzet van landbouwproducten;
- actief is in de kolenindustrie;
- in financiële moeilijkheden verkeert.
Voldoet uw onderneming aan het bovenstaande?: [ ] ja, [ ] nee.
Indien ja, dan dient u te gaan naar stap 2.
Ingeval nee, dan kunt u niet naar stap 2 of de daaropvolgende stappen en dient u de op
pagina 3 gevraagde gegevens volledig in te vullen. Vervolgens kunt u deze verklaring bij
Maastricht Bereikbaar indienen.1

Stap 2:

Uw onderneming zal een te ontvangen steunbedrag niet aanwenden voor:
- de bevoordeling van binnenlandse producten bij de export, dan wel de bevoordeling
van binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten; of
- de aanschaf van vervoermiddelen voor goederenvervoer over de weg.
Zal uw onderneming voldoen aan het bovenstaande?: [ ] ja, [ ] nee.
Indien ja, dan dient u te gaan naar stap 3.
Ingeval nee, dan kunt u niet naar stap 3 of de daaropvolgende stappen en dient u de op
pagina 3 gevraagde gegevens volledig in te vullen. Vervolgens kunt u deze verklaring bij
Maastricht Bereikbaar indienen.2

Stap 3:

Uw onderneming is niet actief in het goederenvervoer over de weg en heeft geen
de-minimissteun ontvangen over de periode van het huidige belastingjaar en de twee
voorgaande belastingjaren.
Voldoet uw onderneming aan het bovenstaande?: [ ] ja, [ ] nee.
Indien ja, dan dient u enkel nog de op pagina 3 gevraagde gegevens volledig in te vullen en
kunt u deze verklaring vervolgens bij Maastricht Bereikbaar indienen.3
Ingeval nee, dan dient u te gaan naar stap 4.

1
2
3

In deze situatie komt uw onderneming in beginsel niet voor de-minissteun in aanmerking.
In deze situatie komt uw onderneming in beginsel niet voor de-minissteun in aanmerking.
In deze situatie bedraagt de ‘de-minimis ruimte’ van uw onderneming op het moment van invullen van deze verklaring in beginsel EUR 200.000.
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Stap 4:

Uw onderneming is niet actief in het goederenvervoer over de weg en
heeft de-minimissteun ontvangen over de periode van het huidige belastingjaar en de twee
voorgaande belastingjaren.
Voldoet uw onderneming aan het bovenstaande?: [ ] ja, bedrag:____________ [ ] nee.
Indien ja, dan dient u een kopie mee te sturen waaruit blijkt dat de steun aan uw
onderneming is verleend en hoeft u daarnaast enkel nog de op pagina 3 gevraagde
gegevens volledig in te vullen. Vervolgens kunt u deze verklaring met bijlage(n) bij
Maastricht Bereikbaar indienen.4
Ingeval nee (uw onderneming is actief in het goederenvervoer op de weg), dan dient u te
gaan naar stap 5.

Stap 5:

Uw onderneming is actief in het goederenvervoer over de weg en heeft geen
de-minimissteun ontvangen over de periode van het huidige belastingjaar en de twee
voorgaande belastingjaren.
Voldoet uw onderneming aan het bovenstaande?: [ ] ja, [ ] nee.
Indien ja, dan dient hoeft u enkel nog de op pagina 3 gevraagde gegevens in te vullen en
kunt u deze verklaring vervolgens bij Maastricht Bereikbaar indienen.5
Ingeval nee, dan dient u te gaan naar stap 6.

Stap 6:

Uw onderneming is actief in het goederenvervoer over de weg en heeft de-minimissteun
ontvangen over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande
belastingjaren.
Voldoet uw onderneming aan het bovenstaande?: [

] ja, bedrag:____________ [

] nee.

Indien ja, dan dient u een kopie mee te sturen waaruit blijkt dat de steun aan uw
onderneming is verleend en hoeft u daarnaast enkel nog de op pagina 3 gevraagde
gegevens volledig in te vullen. Vervolgens kunt u deze verklaring met bijlage(n) bij
Maastricht Bereikbaar indienen.6
Ingeval nee (uw onderneming is niet actief in het goederenvervoer op de weg), dan dient u
terug te gaan naar stap 3.

4
In deze situatie bedraagt de ‘de-minimis ruimte’ van uw onderneming op het moment van invullen van deze verklaring in beginsel EUR 200.000
-/- het bedrag dat uw onderneming in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren aan de-minimissteun heeft ontvangen.
5
In deze situatie bedraagt de ‘de-minimis ruimte’ van uw onderneming op het moment van invullen van deze verklaring in beginsel EUR 100.000.
6
In deze situatie bedraagt de ‘de-minimis ruimte’ van uw onderneming op het moment van invullen van deze verklaring in beginsel EUR 100.000
-/- het bedrag dat uw onderneming in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren aan de-minimissteun heeft ontvangen.
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Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:
Bedrijfsnaam:

…………………………………………………………………………………

Inschrijfnummer KvK:

…………………………………………………………………………………

Naam functionaris en functie: …………………………………………………………………………………
Adres onderneming :

…………………………………………………………………………………

Postcode en plaatsnaam:

…………………………………………………………………………………

………………………………..[datum]…………………………………. [handtekening]
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Toelichting verklaring de-minimissteun
Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan deze toelichting
kunnen geen rechten worden ontleend. De ‘Verordening betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun’
(Verordening EU nr. 1407/2013 / PbEU 2013, L 352/1) is bepalend.
1. De de-minimisverordening en staatssteun
Wanneer overheden7 steun aan ondernemingen8 willen verlenen kan deze steun ervoor zorgen dat de
concurrentieverhoudingen worden verstoord. Omdat dit ongunstig kan zijn voor het handelsverkeer
stelt het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) beperkingen aan de
mogelijkheden om steun te geven (artikelen 107 en 108 VWEU).
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 EUR 200.000,-- (EUR 100.000,-voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg).
Deze verklaring is nodig om na te kunnen gaan of bij de steunverlening aan uw onderneming aan de
eisen van de de-minimisverordening wordt voldaan.
2. Op wie is de de-minimisverordening van toepassing
De de-minimisverordening is van toepassing op kleine, middelgrote of grote ondernemingen.9
De de-minimisverordening kan echter niet worden toegepast voor ondernemingen die actief zijn in de
a) visserijsector, b) productie, verwerking of afzet van landbouwproducten en/of c) de kolenindustrie.
Daarnaast kan de de-minimisverordening ook niet worden toegepast voor ondernemingen die in
financiële moeilijkheden verkeren dan wel in het geval de steun wordt aangewend voor
d) exportsteun, e) de bevoordeling van binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde
producten en/of f) de aanschaf van vervoermiddelen voor goederenvervoer over de weg.
3. Invullen
Kruis de vakjes aan die op uw onderneming van toepassing zijn. Vul bedragen in een voorkomend
geval in euro’s in en rond de bedragen af op hele euro’s.
Het is niet relevant in welke vorm of voor welk doel de steun is verleend. Evenmin is van belang of de
steun wel of niet daadwerkelijk is uitbetaald. Alle 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, garant- of borgstelling etcetera. Het gaat daarbij niet alleen om steun
die uw onderneming heeft ontvangen van het Rijk, maar ook om steun die uw onderneming heeft
ontvangen van andere overheidsinstanties. Europese subsidies dienen ook te worden meegerekend.
Het tijdstip waarop de steun aan uw onderneming wordt geacht verleend te zijn, is het tijdstip waarop
uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun heeft verworven. Dit betekent concreet de

7

Een overheidsinstantie kan zowel de centrale overheid, de provincie, de gemeente of een waterschap betreffen.
Een onderneming 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.
9
Een onderneming omvat voor de toepassing van de de-minimisverordening alle ondernemingen die ten minste één van de volgende banden met
elkaar onderhouden:
a) één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;
b) één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere
onderneming te benoemen of te ontslaan;
c) één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die
onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming;
d) één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of
vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de
aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.
Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), bedoelde banden
onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.
8
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datum waarop voor uw onderneming de juridische aanspraak op het steunbedrag is ontstaan, zoals
de beschikking tot subsidieverlening of het aangaan van een lening of borgstelling.
4. 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 nog informatie opvraagt
over hoe de steun is besteed om na te kunnen gaan of er wellicht sprake is van onrechtmatige steun.
Het gaat daarbij dan om documenten die uw onderneming op grond van de algemene administratieen bewaarverplichting voor ondernemers moet bewaren.10
Let op!
Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of de steundrempel in het geval van uw onderneming niet
wordt overschreden. Immers bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan
op de de-minimisverordening. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het VWEU kan leiden tot
terugvordering van de verleende steun.

10

Artikel 2:10, lid 1, BW (rechtspersonen) en artikel 3:15i BW (ondernemingen en vrije beroepsbeoefenaren).
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