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Verklaring Inventarisatievoucher – MKB 
 
Deze geïntegreerde verklaring behelst twee verklaringen, namelijk: 

- De-minimis verklaring; 
- MKB-verklaring  

De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van regelgeving omtrent: 
- MKB-status van ondernemingen; en 
- De-minimis 

Ook verklaart de ondertekende kennis te hebben genomen van het statement over de AVG. 

De-minimis verklaring 
De De-miminis verordening geeft aan dat steunmaatregelen tot een bepaalde drempel het 

handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en mededinging niet vervalsen, waardoor 

het niet wordt aangemerkt als staatssteun. Deze drempel is gesteld op 200.000 euro. Dit bedrag geldt 

per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Informatie hiervoor vindt u via  

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/.  

De ondergetekende verklaart dat aan de onderneming  

☐ geen de-minimissteun is verleend 

- Over de periode van                      (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de 

datum van ondertekening van deze verklaring) tot                       (datum van ondertekening van 

deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. 

☐ beperkte de-minimissteun is verleend 

- Over de periode van                       (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór 

de datum van ondertekening van deze verklaring) tot                       (datum van ondertekening 

van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel ook) verleend 

tot een bedrag van in totaal €                    .  

Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake. Een kopie van de stukken 

waaruit het verlenen van de steun blijkt, voegt u bij deze verklaring. 

☐ reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend  

- Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is al staatssteun verleend tot een bedrag van in 

totaal €  

Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening, kaderregeling of een besluit 

van de Commissie d.d.    

MKB-verklaring 
In deze verklaring geeft u aan of u een MKB-onderneming of een Mid-cap  

Inzake onderneming verklaart ondergetekende dat:  

- het aantal werkzame personen minder dan 250 bedraagt, en  

- de jaaromzet minder dan 50 miljoen Euro bedraagt, of  

- het balanstotaal minder dan 43 miljoen Euro bedraagt.  

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/
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Gemeten over het laatst afgesloten boekjaar 20       bedroegen deze variabelen namelijk:  

- aantal werkzame personen:                        personen;  

- jaaromzet:                         Euro;  

- balanstotaal:                     Euro. 

(berekeningswijzen graag bijvoegen, met organisatieschema van partnerondernemingen en/of 

verbonden ondernemingen met percentages van belangen) Gebruik kan hierbij worden gemaakt van 

de handreiking van de Europese Commissie ‘The new SME definition’ ( 

http://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/files/news/SME%20Definition.pdf ) 

NB: voorgaande cijfers dienen te gelden voor het geheel van de onderneming inclusief 

partnerondernemingen en/of verbonden ondernemingen! 

☐ MKB onderneming 

Indien uit bovenstaande blijkt dat u geen MKB-status heeft, graag nagaan of u binnen de Mid-cap 

definitie valt. Een Mid-cap onderneming is een onderneming volgens bijlage 1 van de aanbeveling van 

de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen – 2003/361/EG, welke maximaal 499 werknemers heeft.   

☐  Mid-cap onderneming 

 

AVG 

De managementautoriteit van Kansen voor West (MA West)  handelt te allen tijde in overeenstemming 

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in geval er verwerking van 

persoonsgegevens aan de orde is. Verwerking van persoonsgegevens MA West vindt plaats op grond 

van artikel 6 lid 1 sub c AVG: het is noodzakelijk om aan een wettelijke plicht te voldoen. 

Een lijst van deelnemende MKB-ondernemingen die een voucher hebben ontvangen in het kader van 

de stimuleringsregeling voor inventarisatievouchers zal op de website van Kansen voor West II worden 

gepubliceerd.  

 

 

 

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld: 

Plaats:                                                               Datum:                                             

 

Bedrijfsnaam:                                                  

 

Naam functionaris:                                          Functie:                                          

 

Handtekening: 

 

http://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/files/news/SME%20Definition.pdf
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