
Hebben één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen 

gezamenlijk direct of indirect zeggenschap over 25% of meer 

van kapitaal of stemrechten van de aanvrager? 

Bezit de aanvrager meer dan 50% van de stemrechten van een 

andere onderneming? 

Bezit een andere onderneming, of groep van verbonden onder-

nemingen gezamenlijk, meer dan 50% of stemrechten van de 

aanvrager? 

Bezit de aanvrager  25% of meer van kapitaal of stemrechten 

van een andere onderneming óf bezit een onderneming 25% of 

meer van het kapitaal of de stemrechten van de aanvrager? 

Bereken de grenswaarde voor uw situatie. Bij de berekening moeten alle 

ondernemingen die voldoen aan de criteria V en/of P meegeteld worden, 

waarbij x in de categorie P staat voor het percentage van het stemrecht of 

kapitaal. Deze kan alleen tussen de 25% en 50% bedragen.

Omcirkel in elk van de drie kolommen één situatie die op uw concern van 

toepassing is. U bent MKBér, tenzij u op de regel ‘Groot’ kolom >=250 FTE , 

of twee van de andere criteria op deze regel heeft omcirkeld.

De aanvrager is in elk 

geval een verbonden 

onderneming. 

Bezit de groep van verbonden on-

dernemingen, 25% of meer van het 

kapitaal of stemrechten van een 

andere onderneming óf bezitten 

meerdere verbonden onderne-

mingen 25% of meer van kapitaal 

of stemrecht van de aanvrager? 

De aanvrager behoort niet tot het MKB. 

1. De aanvrager is een verbonden onder-

neming met partnerondernemingen. 

U berekent uw grenswaarden door:

100% A + 100% V + x % P.

2. De aanvrager is een verbonden on-

derneming zonder partnerondernemin-

gen. U berekent uw grenswaarden door: 

100% A + 100% V.

3. De aanvrager is een onderneming 

met partnerondenemingen. U berekent 

uw grenswaarden door: 100% A + x % P.

4. De aanvrager is een zelfstandige on-

derneming. U berekent uw grenswaar-

den door: 100% A.

A = Aanvrager

P = Partner

Dit schema is bedoeld als hulpmiddel voor 

de MKB-toets; bepalend is de volledige 

tekst van de MKB-definitie als 

opgenomen in bijlage 1 van de EG-

verordening nr. 651/2014.
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Balanstotaal   Omzet

<= 10 mio  

> 10 <=43 mio 

> 43 mio

Naam aanvrager:

én

én

óf

óf

en

   

 FTE

Klein < 50  

Middel >= 50 < 250 

Groot >= 250

<= 10 mio

> 10 <=50 mio

> 50 mio

 MKB-verklaring

V = Verbonden
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