Bijlage behorende bij vraag A, onderdeel Onderneming
Voldoet u aan de criteria van een MKB-bedrijf?
Deze vraag kunt u beantwoorden aan de hand van de vastgestelde definities van de kleine en
middelgrote ondernemingen en die hieronder zijn weergegeven.
(Bron: Publicatieblad Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen L 124, 20 mei 2003,
bijlage “Door de Commissie vastgestelde definitie van middelgrote, kleine en micro-ondernemingen”,
artikel 1 t/m 6)
Artikel 1
Onderneming
Als onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische
activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd eenheden die individueel of in
familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en
verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.
Artikel 2
Aantal werkzame personen en financiële drempels ter bepaling van de categorieën ondernemingen
1. Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen
waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het
jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.
2. Binnen de categorie KMO's is een ‘kleine onderneming’ een onderneming waar minder dan
50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR
niet overschrijdt.
3. Binnen de categorie KMO's is een ‘micro-onderneming’ een onderneming waar minder dan 10
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet
overschrijdt.
Voor een uiteenzetting van de ‘soorten ondernemingen welke voor de berekening van het aantal
werkzame personen en van de financiële bedragen in aanmerking worden genomen’, wordt verwezen
naar Artikel 3 van de Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003.
Artikel 4
Gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen en
referentieperiode
1. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen
hebben betrekking op het laatste afgesloten boekjaar en worden jaarlijks berekend. Zij worden vanaf
de datum van afsluiting van de rekeningen in aanmerking genomen. Het bedrag van de omzet wordt
berekend exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en andere indirecte rechten of
heffingen.
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2. Wanneer een onderneming op de datum van afsluiting van de rekeningen vaststelt dat de op
jaarbasis berekende gegevens boven of onder de in artikel 2 aangegeven drempels voor het aantal
werkzame personen of de financiële maxima liggen, verkrijgt of verliest zij de hoedanigheid van
middelgrote, kleine of micro-onderneming slechts wanneer deze situatie zich in twee opeenvolgende
boekjaren voordoet.
3. In het geval van recent opgerichte ondernemingen waarvan de eerste jaarrekening nog niet is
afgesloten, worden de in aanmerking te nemen gegevens bepaald door middel van een in de loop van
het boekjaar te goeder trouw gemaakte schatting.
Artikel 5
Aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen komt overeen met het aantal arbeidsjaareenheden (AJE), dat wil
zeggen het aantal personen dat het gehele desbetreffende jaar voltijds in de betrokken onderneming
of voor rekening van deze onderneming heeft gewerkt. Het werk van personen die niet het gehele
jaar hebben gewerkt, deeltijdwerk ongeacht de duur ervan en seizoenarbeid worden in breuken van
AJE uitgedrukt. Het aantal werkzame personen bestaat uit:
a) de loontrekkenden,
b) de personen die voor deze onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben
en voor het nationale recht met loontrekkenden gelijkgesteld zijn,
c) de eigenaren-bedrijfsleiders,
d) de vennoten die geregeld een activiteit in de onderneming uitoefenen en van de onderneming
financiële voordelen genieten.
Leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of
beroepsopleidingsovereenkomst hebben, worden niet meegeteld in het aantal werkzame personen.
De duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof wordt niet meegerekend.
Voor een uiteenzetting van de ‘Vaststelling van de gegevens van de onderneming’, wordt verwezen
naar Artikel 6 van de Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003
(Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003.
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