MKB-definitie
MKB-definitie gebaseerd op EG-Verordeningen 70/2001 en
364/2004 zoals deze op 6 januari 2006 gelden)

Heeft de aanvrager meer dan 250 medewerkers in dienst?

NEE

JA

Bedraagt de jaaromzet meer dan E 50 miljoen?
OF
Bedraagt het balanstotaal meer dan E 43 miljoen?

NEE
Heeft een onderneming de meerderheid van de stemrechten van de
aandeelhouders of de vennoten van een andere onderneming?

Blijven de opgetelde waardes
van de ondernemingen onder
de volgende grenzen:

NEE

• minder dan 250 medewerkers
in dienst.

Heeft een onderneming het recht om de meerderheid van de leden
van het bestuurs- of leidinggevend of toezichthoudend orgaan van
een andere onderneming te benoemen of ontslaan?

• jaaromzet bedraagt minder
dan E 50 miljoen.

NEE

OF
NEE
Er is sprake van een verbonden
onderneming

• balanstotaal bedraagt
minder dan E 43 miljoen.
GEEN MKB

Heeft een onderneming het recht een overheersende invloed op een
andere onderneming uit te oefenen op grond van een met deze
onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten
van die andere onderneming?

JA

NEE
NEE

Heeft een onderneming als aandeelhouder of vennoot op grond van
een overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van
de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van die andere
onderneming?

NEE
Heeft een onderneming (op een hoger niveau) alleen of samen met
een verbonden onderneming 25% of meer van het kapitaal of de
stemrechten van een andere onderneming (op een lagerniveau)?

JA

Aanvrager is partneronderneming, tenzij het gaat om de volgende categorieën investeerders:

Openbare participatiemaatschappij, een risicokapitaalmaatschappij, natuurlijke personen of groepen natuurlijke personen die
geregeld risicokapitaal beleggen ('Business angels') en eigen
middelen in niet ter beurze genoteerde ondernemingen
investeren, mits de totale investering van deze 'Business angels'
in eenzelfde onderneming E 1.250.000 niet overschrijdt.
Universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

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

Autonome lokale autoriteiten, met een begroting < E 10 miljoen
en < 5.000 inwoners.
JA

Institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen.

NEE

MKB

MKB

JA

JA

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

JA

NEE

