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 Verklaring geen onderneming in moeilijkheden

Voor de definitie van onderneming in moeilijkheden is aangesloten bij de definitie zoals opgenomen in de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 651/2014, Pb L187/1 (hierna AGVV). 

De subsidieontvanger verklaart dat de subsidieontvangende onderneming geen onderneming in moeilijkheden 
is, zoals gedefinieerd in de AGVV. Dat is bijvoorbeeld het geval als sprake is van één of meerdere van de 
hieronder genoemde situaties: 

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 
wanneer meer dan de helft van het 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. Uitzondering hierop zijn middelgrote of kleine ondernemingen (hierna ‘mkb’) die minder 
dan drie jaar bestaan. 

Alle ondernemingsvormen: 
wanneer de typische symptomen van een onderneming in moeilijkheden aanwezig zijn, zoals: toenemende 
verliezen, een dalende omzet, groeiende voorraden, overcapaciteit, een geringere kasstroom, een 
toenemende schuldenlast, toenemende rentelasten en een vermindering of een verdwijning van de waarde 
van de netto activa, waardoor tegen de onderneming een insolventieprocedure, zoals surseance van 
betaling of faillissement, loopt of gaat lopen. 

Vennootschap waarvan ten minste enkele vennoten onbeperkte aansprakelijkheid voor de 
schulden van de vennootschap hebben:  
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. Uitzondering: mkb-ondernemingen die minder 
dan drie jaar bestaan. 

Alle ondernemingsvormen: 
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. 

Grote onderneming:  
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.
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