INFORMATIEVERKLARING BETREFFENDE DE ONDERNEMINGSGROOTTE VAN
DE AANVRAGER
Dit formulier heeft tot doel de ondernemingsgrootte te bepalen volgens de nieuwe Europese KMO omschrijving.
Gelieve kennis te nemen van de verklarende nota (zie bijlage) alvorens in te vullen.

Ondernemingsindentificatie
Naam en rechtsvorm:
Adres van de maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Naam en functie van de belangrijkste leidinggevende perso(o)n(en):

Soort onderneming (kruis aan welke overeenkomt met de vragende onderneming)

□ Zelfstandige onderneming

Enkel tabel 1 invullen

□ Onderneming met één of meerdere partners

}

□ Onderneming met één of meerdere verbonden ondernemingen

Vul tabel 1 in met de niet-geconsolideerde cijfers
van de aanvrager en verduidelijk de verdeling per
rechtconstructie in de tabellen 2 en 3.

Gegevens over de ondernemingsgrootte
Berekend volgens artikel 6 van de in bijlage aanbeveling C(2003) 361/EG van de Commissie betreffende de
definitie van kleine en middelgrote ondernemingen.
Tabel N° 1 : Niet-geconsolideerde gegevens van aanvrager.
Referentieperiode
Criteria

Voorgaand boekjaar (N*-1)

Laatst afgesloten boekjaar(N*)

Werknemers (UTA of VTE)
Omzet (k€)
Balanstotaal (k€)
*N = Laatst afgesloten boekjaar.

Bij recent opgerichte onderneming waarvan de jaarrekening nog niet is afgesloten, worden de in aanmerking
genomen gegevens geschat op basis van de cijfers van het lopend boekjaar.

Tabel N°2: Brutogegevens van de partneronderneming(en)
Partnerondernemingen
(naam, Ondernemingsnummer,
maatschappelijke zetel)
1

Referentie
jaar*

Participatie
percentage**

werknemers
(UTA /VTE)

Omzet (k€)

Balans
totaal (k€)

N-1
N

2

N-1
N

3

N-1
N

* N = Laatst afgesloten boekjaar.
* Wat het aandeel in het kapitaal of de stemrechten betreft, wordt het hoogste van beide percentages in aanmerking genomen. Bij dit
percentage dient het percentage te worden gevoegd van de participaties in dezelfde onderneming door elke verbonden onderneming.

Tabel N°3: Brutogegevens van de verbonden onderneming(en)
Partnerondernemingen
(naam, ondernemingsnummer,
maatschappelijke zetel)
1

Referentie
jaar*

Werknemers
(UTA /VTE)

Omzet (k€)

Balanstotaal
(k€)

N-1
N

2

N-1
N

3

N-1
N

* N = Laatst afgesloten boekjaar.

Tabel N° 4 : Samenvatting - geconsolideerde gegevens.
Referentieperiode
Criteria

Voorgaand boekjaar (N-1)

Laatst afgesloten boekjaar (N)

Werknemers (UTA of VTE)
Omzet (k€)

Balanstotaal (k€)

Ik .........................( Naam, functie) verklaar dat deze gegevens oprecht en conform zijn.
Brussel, ......

(Handtekening)

Verklarende nota1:
Partneronderneming
Definitie: “Ben ik een partneronderneming?”

Mijn onderneming bezit ten minste 25% maar hoogstens 50% van een andere
onderneming.

Een andere onderneming bezit ten minste 25%, maar hoogstens 50% van mijn
onderneming.

Hoe berekenen? (wenst u meer informatie, zie voetnoot)
Mijn onderneming (A) bezit 33% van C en 49% van D, terwijl B een belang van 25% heeft in mijn onderneming. Om mijn
personeelsbezetting en financiële gegevens te berekenen, voeg ik aan mijn cijfers (100%) de relevante percentages van de cijfers B,
C en D toe.
MIJN TOTAAL = 100 % van A + 25 % van B + 33 % van C + 49 % van D

Verbonden onderneming
Definitie: “Ben ik een verbonden onderneming?”

Mijn onderneming bezit meer dan 50% van de stemrechten van de
aandeelhouders of leden van een andere onderneming.

En /of

Een andere onderneming bezit meer dan 50% van die van mij.

Hoe berekenen? (wenst u meer informatie, zie voetnoot)
De cijfers van de verbonden onderneming moet u volledig (100%) bij die van uw onderneming optellen om te zien of u onder de
financiële en personeelsdrempels van de definitie blijft.

1

Fragment uit « De nieuwe definitie van KMO's - informatiebrochure en modelverklaring » , Europese Commissie, 2006.
Informatie verzameld op het internet op 24/09/2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_nl.pdf

