Leidraad
Onderneming in
Moeilijkheden
Interreg Vlaanderen – Nederland (2021-2027)

Versie 7 oktober 2022

Inhoud
1. Inleiding ................................................................................................................................................................................. 3
2. Wat is een Onderneming in Moeilijkheden................................................................................................... 5
3. Wie moet een toets Onderneming in Moeilijkheden aanleveren? ............................................... 9
4. Welke gegevens zijn nodig voor de toets OIM? .........................................................................................11
5. Stap – per – stap invullen van de toets ............................................................................................................. 15
6. Tijdstip besluitvorming Ondernemingen in Moeilijkheden ............................................................. 17
7. Je bent een Onderneming in Moeilijkheden: Wat nu?........................................................................ 19
8. Nuttige bronnen .............................................................................................................................................................21

p. 2/22

1. Inleiding

Deze leidraad bevat toelichting over het begrip Onderneming in Moeilijkheden.
Om EFRO-middelen te kunnen ontvangen in het kader van het programma Interreg VI Vlaanderen – Nederland, mag je
geen Onderneming in Moeilijkheden zijn.
Deze leidraad licht toe wat een Onderneming in Moeilijkheden (hierna OIM) is, welke organisaties een toets OIM moet
aanleveren en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Verder gaat de leidraad in op de gevolgen van een status
Onderneming in Moeilijkheden en hoe je daarmee als partner kan omgaan.
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2. Wat is een Onderneming
in Moeilijkheden

Kort gezegd is een Onderneming in Moeilijkheden een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het gaat niet enkel om
bedrijven in faling of in gerechtelijke organisatie.
De definitie van een Onderneming in Moeilijkheden is te vinden in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (art. 2, 18
AGVV):
“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/EU1 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
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In de EFRO verordening voor Interreg VI 1 staat opgenomen in artikel 7 dat geen EFRO kan worden verstrekt aan “een
onderneming in moeilijkheden als omschreven in artikel 2, punt 18, van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie, tenzij dit is toegestaan op grond van regels voor de-minimissteun of voor tijdelijke staatssteun die zijn
vastgesteld om in te spelen op uitzonderlijke omstandigheden;”
Ben je een Onderneming in Moeilijkheden? Dan zal je geen EFRO subsidie kunnen ontvangen wanneer je wil deelnemen
aan een Interreg project (behalve indien de subsidies worden aangemerkt als de-minimissteun).

1

Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
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3. Wie moet een toets
Onderneming in
Moeilijkheden
aanleveren?

Het artikel richt zich in hoofdzaak op de klassieke vennootschapsvormen en dus op bedrijven met een winstoogmerk.
Binnen Interreg Vlaanderen – Nederland zal volgend schema aangehouden worden:

In de regel zullen deze bedrijven met winstoogmerk ook de private status hebben (zie de Gidsen aankopen voor meer
uitleg over de publiek/private status van een organisatie).
Heeft een organisatie een rechtsvorm die een OIM toets vraagt, maar hebben ze toch een publieke status (vb. NV van
publiek recht), dan vraagt het programma geen toets Onderneming in Moeilijkheden.
Is je onderneming jonger dan drie jaar, dan moet je ook geen toets aanleveren.
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4. Welke gegevens zijn
nodig voor de toets
OIM?

Je vindt alle nodige cijfers om de toets in te vullen in de laatst goedgekeurde jaarrekening (BE) of jaarverslag (NL) van
jouw onderneming. Ben je deel van een groep? Dan heb je bijkomend de cijfers nodig op het hoogste consolidatieniveau.
Ben je een grote onderneming, dan heb je ook de voorlaatste goedgekeurde jaarrekening nodig.
Als het programma vraagt om een meer recente stand van zaken, dan kunnen ook cijfers worden gebruikt uit een
tussentijdse jaarrekening. Die laat je dan wel valideren door een externe revisor.
Het programma biedt een invul module aan in haar e-loket om de toets uit te voeren. Je vraagt ook formele validatie aan
voor de toets via die weg. Je vindt de toets via jouw project – tabblad Self Service – Toets OIM.
Daarnaast kan het programma ook een excel (werkdocument) ter beschikking stellen, waar dezelfde toets in wordt
uitgevoerd. Deze excel is een louter ondersteunend document.
Ben je een KMO of MKB? Dan is artikel 2, 18 a) of b) op jou van toepassing.
In Art. 2, 18, a) worden de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid vermeld. Een organisatie is een
Onderneming in Moeilijkheden:
“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 onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een
negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal.
Concreet betekent dit: eigen vermogen < (geplaatst kapitaal/2)
In Art. 2, 18, b) worden de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid vermeld. Een organisatie is een
Onderneming in Moeilijkheden:
“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.”
Concreet betekent dit: eigen vermogen < geplaatst kapitaal/2
Binnen sommige rechtsvormen bestaat geen kapitaalsbegrip meer. In dat geval kijkt de toets naar de eigen inbreng, in
geld en natura, volstort en niet volstort.
Ben je een grote onderneming? Dan is artikel 2, 18 a) of b) op jou van toepassing plus e)
Een grote onderneming is ook een Onderneming in Moeilijkheden:
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;

Opgelet: Een achtergestelde lening kan voor de berekening van je OIM status niet meetellen als eigen vermogen.
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5. Stap – per – stap
invullen van de toets

[Dit onderdeel wordt aangevuld van zodra de module beschikbaar is in het e-loket.]
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6. Tijdstip besluitvorming
Ondernemingen in
Moeilijkheden

Om deel te kunnen nemen aan het programma én EFRO te mogen ontvangen, mag je geen Onderneming in
Moeilijkheden zijn. De validatie van die status (=vaststelling geen OIM) moet gebeuren op moment dat de subsidie wordt
toegewezen. Dit wil zeggen dat op het ogenblik van goedkeuring van jouw project Interreg moet kunnen vaststellen dat je
geen OIM bent. Voor een later toetredende partner is dat op moment van inkoppeling in het e-loket.
Je kunt in de fase Aanvraag van je project reeds een toets OIM invullen met de cijfers van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of jaarverslag. Je kan ook reeds validatie van je status aanvragen voor je je effectieve aanvraag indient. Is
je status niet uitgeklaard op moment van goedkeuring of inkoppeling? Dan zijn gemaakte kosten niet subsidiabel tot de
status kan worden gevalideerd.
Let op: op moment dat je een projectaanvraag indient moeten alle partners die een OIM toets moeten invullen, minstens
al een versie van de toets hebben ingevuld. Om een aanvraag succesvol in te dienen, moet de toets nog niet gevalideerd
zijn op moment van aanvraag. De validatie door het programma kan dus gebeuren nadat de projectaanvraag werd
ingediend en is altijd nodig om projectuitgaven van desbetreffende partij te kunnen aanvaarden en subsidiëren.
Moet je je project herwerken en zijn de eerder opgeleverde cijfers daarom niet meer actueel? Dan moet je een nieuwe
toets Onderneming in Moeilijkheden invullen en validatie vragen. Was je eerste toets op basis van goedgekeurde
jaarcijfers en beschik je ondertussen over nieuwe, dan gebruik je de nieuwe cijfers. Was je eerste toets op basis van
tussentijdse jaarcijfers en zijn deze ondertussen ouder dan twee maanden (ten opzichte van het verwachtte moment van
goedkeuring van je project), dan zorg je voor nieuwe tussentijdse jaarcijfers of gebruik je (recentere) goedgekeurde
jaarcijfers.
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7. Je bent een
Onderneming in
Moeilijkheden: Wat nu?

Je hebt de toets ingevuld en het resultaat is dat je mogelijk een Onderneming in Moeilijkheden bent. In dat geval zijn een
aantal mogelijkheden om onder deze status uit te komen (OIM-exit):
● EFRO-steun ontvangen is toch mogelijk als je onder de regels voor de-minimissteun valt (zie art. 7 EFRO verordening

2021/1058).

● Een OIM-exit is mogelijk door een sterk verbeterde rentabiliteit. Dit betekent een sterk gestegen overgedragen winst

bij resultaatsverwerking, m.a.w. recentere positievere cijfers waarbij het ratio positief wordt.

● heb je de toets ingevuld met cijfers van een afgesloten boekjaar maar beschik je ondertussen over recentere,

eventueel tussentijdse cijfers die een ander (positiever) beeld kunnen schetsen? Vul dan de toets met de nieuwe
cijfers in.

● Let op: tussentijdse cijfers moet je laten attesteren door een auditor/bedrijfsrevisor of externe accountant. De cijfers

mogen niet ouder zijn dan twee maanden voor de goedkeuringsdatum van je project.

● een OIM-exit is mogelijk via een kapitaal- of inbrengoperatie (vb. een kapitaalsverhoging en/of kapitaalsvermindering

of operaties m.b.t. het agio of de uitgiftepremie).

Let op: bij kapitaalsverhogingen moet je een notariële akte bijvoegen.

p. 20/22

8. Nuttige bronnen

•
•
•
•
•
•

Frequently Asked Questions Onderneming in Moeilijkheden
KMO/MKB toets – tool Horizon
AGVV of Algemene groepsvrijstellingsverordening (nr. 651/2014)
EFRO-Verordening (Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.)
Leidraad de-minimis
OIM toets (excel)
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