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Aanvraagformulier vaststelling subsidie deelname Studiegroep 
Kringlooplandbouw, studiejaar 2021-2022   
 

Bedrijfsgegevens 

Naam aanvrager  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentie adres  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………………………. 

Inschrijving KvK  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Te verstrekken bijlagen 

De ‘Subsidieregeling waardering prestaties studieseizoen kringlooplandbouw Midden-Delfland 2022’ is 

van toepassing op deze subsidieaanvraag. De aanvraag om subsidie wordt in behandeling genomen 

nadat deze volledig is ingevuld, ondertekend en is voorzien van de volgende bijlagen: 

 Kopie van het kringloopcertificaat 2021;  

 Ondertekende de-minimis verklaring.  

 

Vaststelling subsidie  

Ondergetekende verzoekt hierbij de toegezegde subsidie definitief vast te stellen. Het subsidiebedrag 

wordt bepaald door het aantal keer dat u een top score op de indicatoren op uw kringloopcertificaat 

2021 heeft behaald. 

 

Berekend bedrag: 

 

…… keer topscore maal € 600,-      =     € ………………… 

 

Betaling subsidie 

Ondergetekende verzoekt de financiële waardering in de vorm van een subsidie over te maken op: 

 

Bankrekeningnummer:  …………………………………………………………………………………………. 

Ten name van: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager: 

 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn; 

 Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard 

of dat daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend; 

 Bijeenkomsten van de studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland te hebben bijgewoond, 

waarvan minimaal één cijferbijeenkomst. 

 Toestemming te geven voor het delen van de gegevens op het kringloopcertificaat 2021 met het 

Hoogheemraadschap van Delfland en Natuurmonumenten.  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------   --------------------------------------------------- 

(datum en plaats)     (handtekening aanvrager) 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcia van Drunen. Dit doet u via het mailadres 

mvandrunen@middendelfland.nl of telefoonnummer 015-380 41 77 of 06-22180726. 

 

Dit formulier graag digitaal indienen via mvandrunen@middendelfland.nl of per post:  

Gemeente Midden-Delfland, t.a.v. Marcia van Drunen, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 

mailto:mvandrunen@middendelfland.nl


2 

 

Verklaring de-minimis: landbouw (primaire productie) 
 

De subsidie deelname Studiegroepen vormt ‘de-minimis’ steun, zoals bepaald in de zogenaamde 

‘de-minimisverordening’ nr. 1535/2007. Deze is van toepassing op steun voor activiteiten die verband 

houden met de productie van landbouwproducten. Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad kent de 

Europese Commissie namelijk de bevoegdheid toe bij verordening een drempel vast te stellen 

waaronder steunmaatregelen worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, lid 1 van het EG-

verdrag te voldoen, en derhalve niet hoeven te worden aangemeld conform het bepaalde in artikel 88, 

lid 1, van het EG-verdrag. 

 

Bovenvermelde de-minimisverordening stelt een aantal voorwaarden vast voor de toepassing van  

de-minimis. De Europese Commissie ziet erop toe dat deze door de gemeente worden nageleefd. Eén 

van de voorwaarden is dat het totale bedrag van de-minimissteun die is verleend aan één 

onderneming niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag over een periode van drie jaar. Dit plafond 

is voor de primaire productie van landbouwproducten vastgesteld op 20.000 euro. Het is van 

toepassing ongeacht de vorm van de steun, ongeacht de overheidsinstantie van wie deze de-minimis 

steun wordt verkregen en ongeacht het daarmee beoogde doel. Alle de-minimis steun uit de 

genoemde periode dient opgeteld te worden. N.B. heeft u subsidie voor erfafspoeling of subsidie in het 

kader van kavelruil ontvangen? Dan hoeft u deze niet te vermelden.  

 

Via dit formulier verklaart de begunstigde onderneming op eer dat door de toekenning van beoogde 

de-minimissteun het plafond van de onderneming niet wordt overschreden. Indien de onderneming dit 

plafond wel overschrijdt, kan het volledige bedrag aan de-minimis steun worden teruggevorderd, ook 

het gedeelte van de steun dat het plafond niet overschrijdt. 

 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming: 

 

0 over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2022 eerdere de-minimissteun is 

toegekend tot een totaal bedrag van € ……………………………… 

(Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt is bijgevoegd) 

 

0 over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2022 niet eerder de-minimissteun is 

verleend. 

 

Niet voor deze subsidie staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een 

besluit van de Europese Commissie, indien door deze de-minimissteun het maximum zou worden 

overschreden. 

 

Volledig en naar waarheid ingevuld door: 

 

Bedrijfsgegevens 

Naam aanvrager  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentie adres  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………………………. 

Inschrijving KvK  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------   --------------------------------------------------- 

(datum en plaats)     (handtekening aanvrager) 

 

 


