
BIJLAGE 

Federale Overheidsdienst FINANCIEN 

 

Verklaring de-minimissteun voor de toepassing van de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van 

de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart' 

 

(artikel 2755, §§ 4 en 6, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - WIB 92) 

 

Opgemaakt ter uitvoering van artikel 954/1 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het WIB 92 

 

Waarvoor dient deze verklaring? 

 

De werkgever kan slechts aanspraak maken op de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de 

bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’ indien hij de administratie samen met zijn aangifte in de bedrijfsvoorheffing 

een verklaring bezorgt waarin hij het geheel van de de-minimissteun vermeldt waarop hij alsook de met hem 

verbonden vennootschappen, aanspraak hebben gemaakt in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten 

belastbare tijdperken. 

 

Wanneer dient u deze verklaring in? 

 

U dient deze verklaring in binnen de twee werkdagen na de indiening van uw negatieve aangifte in de 

bedrijfsvoorheffing waarin u de toepassing vraagt van deze steunmaatregel.  

 

        De vrijstelling kan niet worden verleend wanneer de verklaring niet tijdig aan de administratie wordt 

overgemaakt. 

 

Aan wie bezorgt u deze verklaring? 

 

U dient uw verklaring bij het bevoegde Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing in (zie hieronder). 

 

U� �����������	����
��������� ����� �

gevestigd in 

B����gde Documentatiecentrum - 
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Stuur uw verklaring per e-mail. Vermeld in het onderwerp van de mail 'verklaring systeemvaart' gevolgd door uw 

ondernemingsnummer. 

 

  



1& '() *+,-./0,- 0, 2,2,3,/4 35/ 0, 6,-72,3,- +/& 

 

Naam:  ...................................................................................................................................................................................................  

 

Juridische vorm:  .................................................................................................................................................................................  

 

Ondernemingsnummer:  .................................................................................................................................................................  

 

Straat en nummer:  ...........................................................................................................................................................................  

 

Postnummer en gemeente:  ...........................................................................................................................................................  

 

 

2. Vul hieronder de gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in. 

 

Voor- en achternaam:  .....................................................................................................................................................................  

 

Functie:  ................................................................................................................................................................................................  

 

Telefoonnummer:  .............................................................................................................................................................................  

 

E-mailadres:  .......................................................................................................................................................................................  

 

 

3. Vul hieronder de gegevens van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van 

doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart werd gevraagd en die samengaat met deze 

verklaring. 

 

Jaar en periode van betaling der inkomsten:  ............................................................................................................................  

 

Datum van indiening van deze aangifte in de bedrijfsvoorheffing: ../../…. 

 

 

4. Geef hieronder een overzicht van het totale bedrag aan steun die werd toegekend krachtens: 

 

A. de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart', 

en 

B. andere door de federale overheid of door een gewest toegekende steun die onder het 

toepassingsgebied valt van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 

18.12.2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimis-steun), 

en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend 

aan de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen 

als deze waartoe de werkgever behoort. 

 

  



A& Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart 

 

A&1. Werkgever 

V89:;<=>>9?@ EF? GHH8;<H8<9?@ I=G89:J;EHH8L=JJ9?@ EHH8 ;M;<==NEFF8<O @=E8FF@G E9F

een negatieve aangifte 

Q=G8ag 

S in het huidig belastbaar tijdperk 

- met de aangifte bedoeld in punt 3: ������T 

- met de andere aangiften van het belastbaar tijdperk: ������T 

S in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken: ������T 

W.X55) 35/ 0, vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor 

systeemvaart gevraagd door de werkgever ………………. (A1) 

A&Y. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever 

V89:;<=>>9?@ EF? GHH8;<H8<9?@ I=G89:J;EHH8L=JJ9?@ EHH8 systeemvaart, gevraagd via 

een negatieve aangifte, in het huidige en in de laatste twee afgesloten belastbare 

tijdperken Bedrag 

Ondernemingsnummer ZFFN EF? G= E=??HH<;[LF\ 

��������� ��������������������� ������T 

��������� ��������������������� ������T 

��������� ��������������������� ������T 
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��������� ��������������������� ������T 

��������� ��������������������� ������T 

��������� ��������������������� ������T 

��������� ��������������������� ������T 

W.X55) 35/ 0, 3-+]4X,))+/2 35/ 0..-4X.-X+/2 35/ 0, bedrijfsvoorheffing voor 

systeemvaart gevraagd door de vennootschappen die deel uitmaken van 

dezelfde groep als de werkgever ������T (A2) 

W.X55) 35/ 0, 3-+]4X,))+/2 35/ 0..-4X.-X+/2 35/ 0, ^,0-+]_43..-*,__+/2 2,3-5520

0..- 0, 6,-72,3,- ,/ 0, 3,//..X4v*5``,/ 0+, 0,,) (+Xa57,/ 35/ 0,b,)_0,

groep als de werkgever (A1)+(A2) ������T (A) 

  



c& A/0,-, 0..- 0, _,0,-5), .3,-*,+0 ._ 0..- ,,/ 2,6,4X X.,2,7,/0, 0,-minimissteun 

 

c&1& d,-72,3,- 

efIsidiërende overheid e<=f?maatregel gF<fN Q=G8ag 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

W.X55) 35/ 0, 5/0,-, 0..- 0, _,0,-5), .3,-*,+0 ._ 0..- ,,/ 2,6,4X X.,2,7,/0,

de-minimissteun aan de werkgever ……………… (B1) 

c&Y& ',//..X4v*5``,/ 0+, 0,,) (+Xa57,/ 35/ 0,b,)_0, 2-.,` 5)4 0, werkgever 

i?G=8?=N9?@;?fNN=8j ������������� 

ZFFN EF? G= E=??HH<;[LF\j ������������� 

efIsidiërende overheid e<=f?maatregel gF<fN Q=G8ag 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

i?G=8?=N9?@;?fNN=8j ������������� 

ZFFN EF? G= E=??HH<;[LF\j ������������� 

efIsidiërende overheid e<=f?maatregel gF<fN Q=G8ag 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

i?G=8?=N9?@;?fNN=8j ������������� 

ZFFN EF? G= E=??HH<;[LF\j ������������� 

efIsidiërende overheid e<=f?maatregel gF<fN Q=G8ag 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

������������� ������������� �����TT ������T 

W.X55) 35/ 0, 5/0,-, 0..- 0, _,0,-5), .3,-*,+0 ._ 0..- ,,/ 2,6,4X X.,2,7,/0,

0,-a+/+a+44X,(/ 55/ 0, 3,//..X4v*5``,/ 0+, 0,,) (+Xa57,/ 35/ 0,b,)_0, 2-.,`

als de werkgever TT���……(B2) 

W.X55) van de andere door de federale overheid of door een gewest toegekende 

0,-a+/+a+44X,(/ 55/ 0, 6,-72,3,- ,/ 0, 3,//..X4v*5``,/ 0+, 0,,) (+Xa57,/

van dezelfde groep als de werkgever (B1)+(B2) TTT���……(B) 

WlWAAm nAo p nco 35/ 0, 0,-minimissteun binnen de groep van vennootschappen 

waartoe de werkgever behoort …………………… 

Ik verklaar dat ik de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking van de administratie houd. 

 

Ik verklaar dat ik deze verklaring oprecht en volledig heb ingevuld. 

 

 



qrstuw �Tx�Tx��TT 

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Voor- en achternaam: …………………………………………………………………………………………… 

  



W.,)+v*X+/2 

 

1. Inleiding 

 

Omdat de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’ valt 

onder het toepassingsgebied van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18.12.2013 

betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimisverordening), moeten een aantal voorwaarden 

worden nageleefd. 

 

Zo mag het totaal bedrag van de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart waarop 

de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen als deze 

waartoe de werkgever behoort, aanspraak maken in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten 

belastbare tijdperken niet meer bedragen dan 200.000 euro. Bovendien wordt voor het overschrijden van de 

grens van 200.000 euro ook rekening gehouden met andere door de federale overheid of door een gewest 

toegekende de-minimissteun steun aan de werkgever en aan de vennootschappen die deel uitmaken van 

dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort, in de loop van het huidige en 

de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken. 

 

M.a.w., de werkgever kan de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart niet 

toepassen indien het totaal van de door deze vrijstelling en andere door de federale overheid of door een 

gewest toegekende de-minimissteun, die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare 

tijdperken werd toegekend aan de werkgever of vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van 

vennootschappen als de werkgever, meer bedraagt dan 200.000 euro. 

 

 

2. Toelichting bij de te verstrekken gegevens 

 

Punt 1. Vul hieronder de gegevens van de werkgever in. 

 

Vul hier de gevraagde gegevens van de werkgever in. 

 

 

Punt 2. Vul hieronder de gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in. 

 

Vul hier de gevraagde gegevens van de vertegenwoordiger van de werkgever in. 

 

 

Punt 3. Vul hieronder de gegevens van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van 

doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart werd gevraagd en die samengaat met deze 

verklaring. 

 

Vul onder 'jaar en periode van betaling der inkomsten' het jaar en periode zoals vermeld in de aangifte in de 

bedrijfsvoorheffing in waarin de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart 

werd gevraagd. 

Jaar en periode worden als volgt aangeduid: 



· Voor een maandaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door het maandnummer in twee 

cijfers. 

· Voor een kwartaalaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door de eerste en de laatste 

maand van het kwartaal 

· Bij een aangifte voorschot: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door 1011 

· Bij een aangifte belastingplichtige boven de 2.500.000 euro: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd 

door 1215. 

 

Vul onder ‘datum van indiening van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing’ de datum in waarop u de aangifte in 

de bedrijfsvoorheffing waarin de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart 

werd gevraagd en die samengaat met deze verklaring, heeft ingediend. 

 

 

Punt 4. Geef hieronder een overzicht van het totale bedrag aan steun die werd toegekend krachtens: 

 

A. de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart',  

en 

B. andere door de federale overheid of door een gewest toegekende steun die onder het 

toepassingsgebied valt van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 

18.12.2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (afgekort de-minimis-steun), 

en die in de loop van het huidige en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken werd toegekend 

aan de werkgever en de vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen 

als deze waartoe de werkgever behoort. 

 

Vul, voor iedere verklaring die samengaat met een aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarin de vrijstelling van 

doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart wordt gevraagd, de tabellen op de volgende wijze 

in: 

 

A. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart 

 

Tabel A.1. Werkgever 

 

Vermeld op de eerste lijn in de kolom 'bedrag' het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de 

bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd door de werkgever door middel van de negatieve 

aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarmee  deze verklaring samengaat (de aangifte bedoeld in punt 3). 

 

Vermeld op de tweede lijn in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de 

bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd door de werkgever in het huidige belastbare tijdperk door 

middel van andere negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing dan de aangifte waarmee deze verklaring 

samengaat. 

 

Vermeld op de derde lijn in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de 

bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart aangevraagd in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken door 

de werkgever door middel van negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing.  

 



yz{|z}~ �z��}���z �z� �����} �z~{�� ��� ~z �{����z}}��� ��� ~��{���{���� ��� ~z �z~{�������{�z����� ���{

systeemvaart aangevraagd door de werkgever in zowel het huidige belastbare tijdperk als de laatste twee 

afgesloten belastbare tijdperken. 

 

 

 

Indien u - binnen de daartoe voorziene termijnen - na het indienen van de negatieve aangifte in de 

bedrijfsvoorheffing waarin u de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart 

heeft gevraagd en waarvoor u ook een verklaring heeft ingediend, vaststelt dat u een gehele of gedeeltelijke 

terugname van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart moet doen, 

bezorg dan samen met uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarin u het bedrag van deze terugname 

opneemt, eveneens deze verklaring.  

 

Vermeld dan op de eerste lijn in de kolom ‘bedrag’ het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de 

bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart dat wordt teruggenomen, voorafgegaan door een minteken. 

 

Deze werkwijze laat zowel u als de administratie toe om steeds een correct beeld te hebben van het totaal 

bedrag van de van doorstorting vrijgestelde bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart en van andere door de 

federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun die in de loop van het huidige en de laatste 

twee afgesloten belastbare tijdperken werden toegekend aan u en de vennootschappen die deel uitmaken 

van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe u behoort. 

 

Tabel A.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever 

 

Vermeld onder 'ondernemingsnummer' het ondernemingsnummer van de vennootschap die deel uitmaakt 

van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en die aanspraak heeft 

gemaakt op de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart'. 

 

Vermeld onder 'naam van de vennootschap' de naam van de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde 

groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en die aanspraak heeft gemaakt op de 

steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart’. 

 

Vermeld in de kolom 'bedrag' het totaal bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 

voor systeemvaart aangevraagd in het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten belastbare 

tijdperken door de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze 

waartoe de werkgever behoort door middel van negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing. 

 

De steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor systeemvaart' wordt, 

behoudens rechtzettingen, voor de toepassing van de de-minimisverordening geacht te zijn verleend op het 

ogenblik dat de tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing wordt ingediend. 

 

B. Andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun 

 

Tabel B.1. Werkgever 

 

Vul deze tabel in indien de werkgever die aanspraak maakt op de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting 



��� ~z �z~{�������{�z����� ���{ ����zz|���{��� ��� ��~z{z ~z-minimissteun in het huidige belastbare tijdperk 

of in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken heeft verkregen. 

 

Vermeld voor alle andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-minimissteun aan de 

werkgever in de loop van het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken: 

· de identiteit van de subsidiërende overheid 

· de naam van de steunmaatregel 

· de datum van toekenning van de steun  

· het bedrag van de steun. 

 

Tabel B.2. Vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep als de werkgever 

 

Vul deze tabel in indien een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als 

deze waartoe de werkgever behoort, andere de-minimissteun heeft verkregen in het huidige belastbare 

tijdperk of in de laatste twee afgesloten belastbare tijdperken. 

 

Vermeld onder 'ondernemingsnummer' het ondernemingsnummer van de vennootschap die deel uitmaakt 

van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en aan wie de federale 

overheid of gewest andere de-minimissteun heeft toegekend in het huidige belastbare tijdperk of in de laatste 

twee afgesloten belastbare tijdperken. 

 

Vermeld onder 'naam van de vennootschap' de naam van de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde 

groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort en aan wie de federale overheid of 

gewest andere de-minimissteun heeft toegekend in het huidige belastbare tijdperk of in de laatste twee 

afgesloten belastbare tijdperken. 

 

Vermeld vervolgens voor alle andere door de federale overheid of door een gewest toegekende de-

minimissteun aan de vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze 

waartoe de werkgever behoort, in de loop van het huidige belastbare tijdperk en de laatste twee afgesloten 

belastbare tijdperken: 

· de identiteit van de subsidiërende overheid 

· de naam van de steunmaatregel 

· de datum van toekenning van de steun  

· het bedrag van de steun. 

 

Andere steunmaatregelen die onder de de-minimisverordening vallen, zijn onder meer de steun die aan de 

binnenscheepvaart wordt verleend door de Vlaamse Waterweg in het kader van de maatregelen voor 

Palletvervoer en Nabehandelingstechnieken, de steun die wordt verleend door het Vlaamse Gewest (Vlaio) in 

het kader van de kmo-portefeuille (steun voor opleiding en advies), de steun die wordt verleend door het 

Waalse Gewest in het kader van de Sesam-regeling (aanwerving van personeel) en de Starteo en Optimeo-

leningen, de steun voor externe opleiding  die wordt verleend door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de de-minimisverordening wordt de de-minimissteun geacht te zijn 

verleend op het moment waarop de onderneming krachtens de regelgeving ter zake een wettelijke aanspraak 

op de steun verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt betaald. 

 



�z� vak 'TOTAAL (A) + (B) van de de-minimissteun binnen de groep van vennootschappen waartoe de 

werkgever behoort' mag de drempel van 200.000 euro niet overschrijden. 

 

 


