MKB-toets
Met deze toets kunt u onderbouwen dat uw onderneming voldoet aan de MKB-Definitie.
1

Heeft uw onderneming 250 medewerkers (gerekend in fte) of meer?

☐ Ja -> Uw onderneming behoort niet tot het MKB.
☐ Nee -> Ga verder naar vraag 2

2

3

Bedraagt de jaaromzet meer dan € 50 miljoen?
EN
Bedraagt het balanstotaal meer dan € 43 miljoen?

☐ Ja -> Uw onderneming behoort niet tot het MKB.

Hebben 1 of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct
of indirect zeggenschap over 25% of meer van kapitaal of stemrechten van uw
onderneming?

☐ Ja -> Uw onderneming behoort niet tot het MKB.

☐ Nee -> Ga verder naar vraag 3

☐ Nee -> Ga verder naar vraag 4

n.b.: uitgezonderd de investeerders als bij punt 5. genoemd.
4

Bezit uw onderneming meer dan 50% van de stemrechten van een andere
onderneming?
OF
Bezit een andere onderneming, of groep van verbonden ondernemingen
gezamelijk, meer dan 50% van de stemrechten van uw onderneming?
n.b.: aanvrager wordt ook beschouwd als een verbonden onderneming indien de
aanvrager via een of meer andere ondernemingen of investeerders genoemd bij
punt 5 een van in artikel 3, lid 3, van de Verordening (EU) 1303/2013 genoemde
banden onderhoud met een andere onderneming.

5

Bezit de aanvrager, alleen of samen met verbonden
ondernemingen, 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten
van een andere onderneming?
OF
Bezitten een of meerdere verbonden ondernemingen, 25% of meer van het
kapitaal of de stemrechten van de aanvrager?

☐ Ja -> Aanvrager is een verbonden onderneming
Bij het berekenen van het aantal medewerkers, jaaromzet en
balanstotaal dient u de gegevens van alle verbonden
ondernemingen op te tellen bij de eigen gegevens (100%
meetellen). Als de aanvrager ook partnerondernemingen
heeft dienen ook de gegevens van de
partnerondernemingen, in evenredigheid met het aandeel in
het kapitaal of de stemrechten (hoogste van de percentages)
meegeteld te worden. Ga naar vraag 5
☐ Nee -> Ga naar vraag 5
☐ Ja -> Ga naar vraag 6
☐ Nee -> Uw onderneming behoort tot het MKB
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7

Gaat het hierbij uitsluitend om één van de volgende categorieën investeerders
(=bijzondere investeerders)?
- Openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaal-maatschappijen,
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 EUR 1.250.000 niet overschrijdt.
- Universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk
- Autonome lokale autoriteiten, met een begroting < EUR 10.000.000 en < 5000
inwoners
- Institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen

☐ Ja -> Uw onderneming behoort tot het MKB

Blijven de opgetelde waardes van uw onderneming (incl. verbonden
ondernemingen en partnerondernemingen) onder de bij 1 en 2 genoemde
grenzen?

☐ Ja -> Uw onderneming behoort tot het MKB

☐ Nee -> Aanvrager is een partneronderneming. Bij het
berekenen van het aantal medewerkers, jaaromzet en
balanstotaal dient u de gegevens van de partneronderneming
in evenredigheid met het aandeel in kapitaal of stemrechten
(hoogste van de percentages) op te tellen bij de eigen
gegevens. Ga naar vraag 7.

☐ Nee -> Uw onderneming behoort niet tot het MKB.

Soort MKB-onderneming
☐ Ja -> uw onderneming is een middelgrote onderneming

8
Heeft de aanvrager 50 of meer medewerkers?

☐ Nee -> ga verder naar vraag 9
☐ Ja -> uw onderneming is een middelgrote onderneming

9
Bedraagt de jaaromzet en het jaarlijkse balanstotaal
meer dan € 10.000.000?

☐ Nee -> ga verder naar vraag 10
☐ Ja -> uw onderneming is een kleine onderneming

10
Heeft de aanvrager 10 of meer medewerkers?

☐ Nee -> ga verder naar vraag 11
11

Bedraagt de jaaromzet en het jaarlijkse balanstotaal
meer dan € 2.000.000?

☐ Ja -> uw onderneming is een kleine onderneming
☐ Nee --> uw onderneming is een micro-onderneming
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