
4. De aanvrager is een zelfstandige onderneming. Het
aantal fte, jaaromzet en balanstotaal van de aanvrager
telt voor 100% mee.

2. De aanvrager is een verbonden onderneming
zonder partnerondernemingen. Je berekent het aantal
fte, jaaromzet en balanstotaal door de gegevens van
alle verbonden ondernemingen op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager (100% meetellen).

1. De aanvrager is een verbonden onderneming met
partnerondernemingen. Bereken het aantal fte, de
jaaromzet en het balanstotaal door de gegevens van
alle verbonden ondernemingen op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager (100% meetellen). Tel
vervolgens de gegevens van de partnerondernemingen 
in evenredigheid met het aandeel in kapitaal of
stemrechten daarbij op.

De aanvrager behoort niet tot het mkb.

3. De aanvrager is een onderneming met
partnerondernemingen. Je berekent het aantal fte,
jaaromzet en balanstotaal door de gegevens van alle
partnerondernemingen in evenredigheid met het
aandeel in kapitaal of stemrechten op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager.

MKB VERKLARING
STAP 1: BEPAAL HET TYPE ONDERNEMING

STAP 2: BEREKEN DE GRENSWAARDEN STAP 3: ONDERTEKENING

Dit schema is bedoeld om te kunnen bepalen of de aanvrager behoort tot het mkb. Bepalend is de definitie die wordt 
gehanteerd in de verordening (EG) Nr. 651/2014 (gewijzigd bij verordening van 14 juni 2017 (EG) nr. 1084/2017). 

Hebben één of meer overheidsinstanties 
of openbare lichamen gezamenlijk direct 
of indirect zeggenschap over 25% of meer 
van het kapitaal of  de stemrechten van de 
aanvrager?

Heeft de aanvrager overheersende 
zeggenschap* over een andere 
onderneming? 

Heeft een andere onderneming of groep 
van verbonden ondernemingen gezamenlijk 
overheersende zeggenschap* over de 
aanvrager?

Bezit de aanvrager 25% of meer van het 
kapitaal of de stemrechten van een andere 
onderneming óf bezit een onderneming 25% 
of meer van het kapitaal of de stemrechten 
van de aanvrager?

Geef op basis van de in stap 1 
gemaakte berekening aan welke 
grenswaarden van toepassing zijn. De 
aanvrager is mkb als de onderneming 
minder dan 250 medewerkers heeft 
én een jaaromzet heeft van max. 
€ 50 mln. óf een balanstotaal van 
maximaal € 43 mln. 

Organisatie aanvrager:

Kvk-nummer aanvrager:

Naam tekenbevoegde:

Datum ondertekening:

De aanvrager is in elk geval een verbonden 
onderneming.

Bezit de groep van verbonden ondernemingen, 
25% of meer van het kapitaal of stemrechten 
van een andere onderneming óf bezitten 
meerdere verbonden ondernemingen 25% 
of meer van kapitaal of stemrechten van de 
aanvrager?

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Klein <50 <=10 mln. <=10 mln.

FTE Omzet Balanstotaal

Midden >=50<250 >10<=50 mln. >10<=43 mln.

Groot >=250 > 50 mln. >43 mln.

* Kijk op pagina 2 voor een toelichting op overheersende zeggenschap



TOELICHTING DEFINITIE OVERHEERSENDE ZEGGENSCHAP: 
In de volgende situaties is in ieder geval sprake van overheersende zeggenschap:  

1. Een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een
andere onderneming.

2. Een 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.

3. Een onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen. De
onderneming heeft dit recht op grond van een met de onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in
de statuten van de andere onderneming.

4. Een onderneming heeft als aandeelhouder of vennoot van een andere onderneming als enige zeggenschap
over de meerderheid van de stemrechten van de andere onderneming.

5. Als ondernemingen via een natuurlijk persoon (of groep van natuurlijke personen) aan elkaar verbonden zijn en
de activiteiten van deze ondernemingen op dezelfde markt of verwante markten worden uitgeoefend.

Van een uitzondering op deze situaties kan sprake zijn als het gaat om een investeerder, zoals een openbare 
participatiemaatschappij of een risicokapitaalmaatschappij. Deze partij heeft geen overheersende zeggenschap als 
zij zich niet direct of indirect met het beheer van de betrokken onderneming(en) bemoeit. Overleg altijd met de 
Beheer Autoriteit of deze uitzondering van toepassing is. 

De definitie overheersende zeggenschap (en de uitzonderingen hierop) zijn verder uitgewerkt in de Gebruikersgids 
bij de definitie van kmo’s*. Als u twijfels of vragen heeft over overheersende zeggenschap kunt u contact opnemen 
met de Beheer Autoriteit. 

*Gebruikersgids voor de toepassing van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie met betrekking tot de definitie
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
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