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Verklaring van geen financiële moeilijkheden 
 

Iedere projectpartner vult deze verklaring voor zichzelf in. 
 
Op grond van artikel 2.11 lid 2 sub 1 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies zal de subsidie worden 
geweigerd indien onvoldoende vertrouwen bestaat dat de projectpartners de projectactiviteiten kunnen 
financieren. Voor de beoordeling of een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, wordt de definitie 
gehanteerd uit Verordening (EU) 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014.  
Een onderneming verkeert in financiële moeilijkheden wanneer ten minste één van de onderstaande situaties zich 
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 is: 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. 

 
Ondergetekende verklaart hierbij niet in financiële moeilijkheden te verkeren. 
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