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Leidraad voor check conformiteit 

Lees van boven naar onder.   

Mijn organisatie is als volgt gekenmerkt 

Mijn organisatie is een vzw Er loopt een collectieve insolventieprocedure tegen 

mijn organisatie, OF mijn organisatie voldoet 

volgens het nationale recht aan de criteria om, op 

verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve 

insolventieprocedure te worden onderworpen 

Mijn organisatie heeft reddingsteun ontvangen en de 

lening nog niet terugbetaald of de garantie nog niet 

beëindigd OF mijn organisatie heeft 

herstructureringssteun ontvangen en zit nog steeds in 

een herstructureringsplan 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01) 

 

Ja Neen Ja Neen Ja Neen 

Mijn organisatie is een grote onderneming? Zie uitleg KMO definitie + 

zelfstandigheid/verbonden ondernemingen om te bepalen of je al dan 

niet een grote onderneming bent. 

Ja Neen 

Bereken a, b en e conform de 

berekeningen hierna 

Bereken a en b conform de 

berekeningen hierna 

Drempel overschreden ? Drempel overschreden ? 

Ja Neen Ja Neen 

OK Onderneming in 

moeilijkheden 

OK Onderneming in 

moeilijkheden 

OK Onderneming in 

moeilijkheden 

OK Onderneming in 

moeilijkheden 

OK 

 

Indien u voor de drie vraagstellingen (vzw, insolventie, steun) telkens onderaan ‘OK’ uitkomt, kunt u de verklaring tekenen.   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
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Ondersteunende bijlage bij de definities opgenomen in de regelgeving.   
 

Definitie ‘onderneming in moeilijkheden’ 

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning  geen 

onderneming in moeilijkheden zijn.  De definitie van onderneming in moeilijkheden  is terug te 

vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening :  

„art.2. 18. onderneming in moeilijkheden”: een onderneming ten aanzien waarvan zich ten minste één van 

de volgende omstandigheden voordoet:  

a) in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een kmo die minder 

dan drie jaar bestaat of, wanneer het erom gaat in aanmerking te komen voor 

risicofinancieringssteun, een kmo binnen zeven jaar na haar eerste commerciële verkoop die in 

aanmerking komt voor risicofinancieringsinvesteringen na een boekenonderzoek door de 

geselecteerde financiële intermediair): wanneer meer dan de helft van haar geplaatste 

aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Dit is het geval wanneer het in 

mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die 

doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), 

een negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal.  

Voor de toepassing van deze bepaling worden met „vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid” met name de in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU (1) bedoelde rechtsvormen van 

ondernemingen bedoeld en omvat het „aandelenkapitaal” ook het eventuele agio; 

b) in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt 

aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet zijnde een kmo die minder dan drie 

jaar bestaat of, wanneer het erom gaat in aanmerking te komen voor risicofinancieringssteun, een 

kmo binnen zeven jaar na haar eerste commerciële verkoop die in aanmerking komt voor 

risicofinancieringsinvesteringen na een boekenonderzoek door de geselecteerde financiële 

intermediair): wanneer meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming zoals dat in de 

boeken van de onderneming is vermeld, door de gecumuleerde verliezen is verdwenen. Voor de 

toepassing van deze bepaling worden met „een onderneming waarin ten minste een aantal van 

de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming” met name de in 

bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld;  

c) wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming 

volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een 

collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen; 

d) wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald 

of de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog 

steeds in een herstructureringsplan zit;  

e) in het geval van een onderneming die geen kmo is1: wanneer de afgelopen twee jaar:  

1 de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de onderneming, 

volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg, en 

2 de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming lager lag dan 

1,0;  

Punten a) tot d) zijn voor iedereen van toepassing punt e) is bijkomend van toepassing voor 

grote ondernemingen.   

                                                           
11 Zie vanaf pagina 4 ‘definitie KMO’ 

https://www.vlaio.be/nl/media/39
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Praktische berekeningsmodules voor de punten a) , b) en e)2 ? 

1. Voor alle ondernemingen (punten a en b) 

bereken de criteria uit punten a) en b) van de definitie van de GBER op basis van de volgende 

gegevens uit de laatst afgesloten jaarrekening, al of niet neergelegd, van de steun aanvragende 

onderneming3: 

criterium: eigen vermogen (EV) minder dan 50% van geplaatst kapitaal (GK) 

Code Omschrijving 

10/15 + 101 EV4 

100 + 11 GK5 

 

Maak de berekening met behulp van de hieronder bijgevoegde tabel. 

Rekenmodule 1 voor alle ondernemingen 

Kopie van 

20171218_rekenmodule_moeilijkheden_allen (1).xlsx 

 

2. Voor de grote ondernemingen (punt e) 

Bereken bijkomend de criteria uit punt e) van de definitie van de GBER op basis van de volgende 

gegevens uit de laatste twee afgesloten jaarrekeningen, al of niet neergelegd, van de steun 

aanvragende onderneming1: 

criterium 1: verhouding vreemd vermogen (VV) eigen vermogen (EV) meer dan 7,5 

  Code Omschrijving 

+ 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 

+ 17/49 Schulden 

=   VV 

  10/15 + 101 EV6 

                                                           
2 De punten c) en d) worden niet gecontroleerd aan de hand van berekeningsmodules.   
3 Indien uw onderneming deel uitmaakt van een groep, dient de analyse ook te gebeuren op groepsniveau 
(hoogste consolidatieniveau) 
4 Het eigen vermogen wordt berekend op basis van het geplaatst kapitaal. Het niet-opgevraagde en niet-
volgestorte kapitaal wordt dus mee in rekening gebracht bij de bepaling van het eigen vermogen 
5 Te vermeerderen met uitgiftepremies 
6 Het eigen vermogen wordt berekend op basis van het geplaatst kapitaal. Het niet-opgevraagde en niet-
volgestorte kapitaal wordt dus mee in rekening gebracht bij de bepaling van het eigen vermogen. 

https://www.vlaio.be/nl/media/41
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criterium 2: rentedekkingsgraad EBITDA/rentelast minder dan 1,0 

  Code Omschrijving 

+ 9903 Winst/verlies van het boekjaar, voor belastingen 

- 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 

- 751 Opbrengsten uit vlottende activa 

- 752/9 Andere financiële opbrengsten 

+ 650 Kosten van schulden 

+ 

652/

9  

  

Andere financiële kosten 

- 769 Andere niet recurrente financiële opbrengsten 

+ 668 Andere niet recurrente financiële kosten 

+ 

630  

  

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 

+ 631/4 
Waardeverminderingen op voorraden , op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 

(terugnemingen) 

+ 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 

- 760 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 

+ 651 Waardeverminderingen op vlottende activa 

+ 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 

- 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 

=   EBITDA 

+ 650 Kosten van schulden (= rentelast) 

 

Enkel in volgend geval, als beide verhoudingen ontoereikend zijn in de laatste 2 afgesloten 

boekjaren, is de onderneming in moeilijkheden volgens punt e) van de definitie: 

Boekjaar x-2 x-1 

Verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen >7,5  
>7,

5 

Rentedekkingsgraad <1 <1 
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Zodra één van de verhoudingen positief is, zie voorbeeld hier onder, is de onderneming niet in 

moeilijkheden volgens punt e) van de definitie:  

Boekjaar x-2 x-1 

Verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen 
>7,

5 

>7,

5 

Rentedekkingsgraad >=1 <1 

 

Maak de berekening met behulp van de hieronder bijgevoegde tabel. 

Rekenmodule 2 bijkomend voor grote ondernemingen 

20171218_rekenmod

ule_moeilijkheden_go_bijkomend.xlsx
 

Noot 1 : een onderneming die in een gerechtelijke procedure zit, is de facto een onderneming in 

moeilijkheden.   

Noot 2 : de bepaling van de grootte van ondernemingen gebeurt volgens de Europese KMO 

definitie.  Zie volgende pagina voor meer informatie.   

 

  

https://www.vlaio.be/nl/media/40
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Definitie KMO 

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen worden gedefinieerd aan de hand van het aantal 

werkzame personen en de omzet of het jaarlijkse balanstotaal. 

• Een micro-onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 10 

personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet meer 

dan 2 miljoen euro bedraagt. 

• Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 50 

personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet meer 

dan 10 miljoen euro bedraagt. 

• Een middelgrote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 

250 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet niet meer dan 50 miljoen euro 

bedraagt of waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 43 miljoen euro bedraagt. 

Schematisch voorgesteld als volgt: 

 

Om te bepalen of de onderneming nu al dan niet een KMO is, wordt daarnaast ook gekeken naar 

de gegevens van andere ondernemingen (‘consolidatie’). Dit is het geval wanneer de onderneming 

geen zelfstandig bedrijf is.  Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er een (of meer) 

partneronderneming(en) of verbonden ondernemingen is (zijn).  

Dit wordt dan weer bepaald al naar gelang het type relatie dat zij met andere ondernemingen 

onderhouden met betrekking tot het aandeel in het kapitaal, de stemrechten of het recht om 

een dominante invloed uit te oefenen. 
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Zelfstandige ondernemingen 

Een onderneming is zelfstandig als zij: 

• Geen participatie van 25% of meer heeft in een andere onderneming, 

• Niet voor 25% of meer in handen is van een onderneming, een openbare instelling of 

verscheidene verbonden ondernemingen of openbare instellingen gezamenlijk, 

behoudens enkele uitzonderingen; 

• Geen geconsolideerde rekeningen opstelt, niet opgenomen is in de rekeningen van een 

onderneming die geconsolideerde rekeningen opstelt en dus geen verbonden 

onderneming is. 

• Ook al wordt de drempel van 25% bereikt of overschreden, kan een onderneming toch 

als zelfstandig worden aangemerkt indien het hierbij om bepaalde categorieën 

investeerders gaat, zoals particuliere investeerders, de zgn. "business angels". 

Partnerondernemingen 

Een partneronderneming is een onderneming die met andere ondernemingen significante 

financiële partnerschappen aangaat zonder dat de ene onderneming direct of indirect een 

effectieve controle uitoefent op de andere.   

Een onderneming is ‘partner’ van een andere onderneming indien: 

• Zij een participatie van meer dan 25% en minder dan 50% heeft in laatstgenoemde 

onderneming; 

• Die andere onderneming een participatie van ten minste 25%, maar minder dan 50% 

heeft in de betrokken onderneming; 

• De betrokken onderneming geen geconsolideerde rekeningen opstelt waarin die andere 

onderneming door consolidatie is opgenomen en zij niet door consolidatie is opgenomen 

in de rekeningen van die andere onderneming of van een onderneming die met die 

andere onderneming is verbonden. 

Verbonden ondernemingen 

Verbonden ondernemingen zijn ondernemingen die deel uitmaken van een groep, via direct of 

indirect zeggenschap over de meerderheid van het kapitaal of de stemrechten (ook via 

akkoorden of in sommige gevallen via natuurlijke personen die aandeelhouder zijn), of door het 

potentieel om een overheersende invloed op een onderneming uit te oefenen. Het gaat dus om 

minder vaak voorkomende gevallen die zich over het algemeen heel duidelijk van de twee vorige 

soorten onderscheiden.  

Om voor de ondernemingen interpretatieproblemen te vermijden, heeft de Europese Commissie 

dit type ondernemingen gedefinieerd door, zodra deze aan de onderhavige definitie zijn 

aangepast, de voorwaarden over te nemen van artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG  van de Raad 

betreffende de geconsolideerde jaarrekening, die al jarenlang van kracht is. Over het algemeen 

weet een onderneming dus meteen dat zij verbonden is, aangezien zij krachtens deze richtlijn al 

geconsolideerde rekeningen moet opstellen of door consolidatie opgenomen is in de rekeningen 

van een andere onderneming die verplicht is dergelijke geconsolideerde rekeningen op te stellen.   


