
 

 

Bijlage 13 Toelichting bij OIM-controle Screen Flanders aanvragen 
 
Volgens de Europese regels mag Screen Flanders geen steun toekennen aan een onderneming 
die zich volgens bepaalde theoretische parameters in moeilijkheden bevindt. De definitie van 
onderneming in moeilijkheden (OIM) is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 
 
Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 is vanaf 2022 de toestand van 
jouw onderneming bij indiening bepalend. Dat betekent dat wanneer bij indiening van jouw 
aanvraag wordt vastgesteld dat jouw onderneming een OIM is, de aanvraag sowieso 
onontvankelijk is en blijft. 
 
Daarom raden we aan om de parameters die bij de OIM-controle worden gebruikt doorheen het 
boekjaar goed op te volgen voor jouw onderneming. Zelfs al is jouw productiehuis naar je eigen 
gevoel niet in moeilijkheden, dan kan dat volgens de parameters toch anders zijn.  
Misschien is een kapitaaloperatie noodzakelijk om de situatie te verbeteren. Doe dat dan tijdig. 
Jouw boekhouder of accountant kan je hierbij helpen. 
 
De OIM-controle gebeurt steeds op de cijfers van de laatst neergelegde jaarrekening. Als je in 
een lopend jaar een regularisatie doet, kan je de kapitaaloperatie laten vastleggen bij notariële 
akte. Een kopie van deze akte dien je samen met de tussentijdse geattesteerde cijfers waarbij 
rekening wordt gehouden met de kapitaalsoperatie en met een tussentijdse resultaatverwerking, 
voor waar en echt verklaard door de externe boekhouder/accountant of revisor, toe te voegen aan 
je aanvraagdossier. Deze documenten moeten op moment van de aanvraag in het dossier 
aanwezig zijn. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden. 
 
Opmerking: Een kmo die minder dan 3 jaar bestaat is per definitie geen OIM en dit volgens artikel 
2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Is jouw onderneming jonger 
dan 3 jaar maar maakt ze deel uit van een groep? Dan wordt gekeken naar de oudste onderneming 
binnen de groep. Is deze wel ouder dan 3 jaar dan dient de OIM-controle wel te gebeuren, ongeacht 
of de steunaanvragende onderneming jonger is dan 3 jaar. 
 
Stappenplan OIM-controle 
Hieronder kan je de verschillende stappen van de OIM-controle terugvinden. Deze kan je ook 
uitgebreid terugvinden op de VLAIO-website, waar je ook de OIM-rekenmodule kan downloaden. 
 
STAP 1: Maakt jouw onderneming deel uit van een groep? 

➢ NEE: In dat geval dien je de OIM-status enkel te berekenen op het niveau van de aanvrager 
(tabblad stand-alone in de OIM-rekenmodule) 

➢ JA: Maak een schema van de groepsstructuur van je onderneming inclusief percentages 
volgens het groepsstructuurtemplate. De OIM-status moet in geval van een groep zowel 
op niveau van de aanvrager worden berekend als op het niveau van de groep.  

 
Opgelet: de bepalingen van de Europese kmo-definitie houden niet enkel rekening met kapitaal, 
maar ook met zeggenschap. Naast het kapitaal en aandeelhouderschap dient dus ook het 
zeggenschap (= de invloed die een onderneming op een andere uitoefent) in de kmo-beoordeling 
te worden meegenomen. Het handelt hier concreet over stem-, benoemings-, ontslag- en andere 
in de statuten van de onderneming vermelde rechten. Ook het zeggenschap via natuurlijke 
personen wordt hierbij in rekening genomen. Indien een natuurlijke persoon of een in 
gemeenschappelijk overleg handelende groep van natuurlijke personen het zeggenschap uitoefent 
op een of meerdere ondernemingen, worden deze als verbonden ondernemingen beschouwd 
indien zijn hun activiteiten of een deel van hun activiteiten uitoefenen op dezelfde of verwante 
markten. Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/media/751 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1035346&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1421933
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun/voorwaarden-om-aanmerking-te-komen-voor-0
https://screenflanders.be/nl/downloads-nl/


 

 
STAP 2: Bepaal de grootte van jouw onderneming volgens de KMO-definitie 
Vul het Excelformulier ondernemingsgrootte aan met het balanstotaal, de omzet en het aantal VTE 
voor de laatste twee afgesloten boekjaren. Maakt jouw onderneming deel uit van een groep dan 
moet je deze gegevens invullen voor elke partneronderneming in de groep met een verbondenheid 
van meer dan 25%. Je telt hierna de cijfers (omzet, balanstotaal, tewerkstelling) op van alle 
ondernemingen. Vervolgens kijk je of de hele groep een KMO dan wel een GO is volgens de 
basiscriteria uit de kmo-definitie. 
Als jouw onderneming deel uitmaakt van een geconsolideerde GO, dan hoef je het Excelformulier 
ondernemingsgrootte niet in te vullen. 
 
STAP 3: Vul de OIM-rekenmodule in 
Maakt je onderneming geen deel uit van een groep dan volstaat het om enkel het stand-alone 
tabblad in te vullen.Maakt je onderneming deel uit van een groep dan kopieer je het tabblad ‘stand-
alone’ voor elke individuele verbonden onderneming binnen de groep (> 50% 
aandeelhouderschap). Op het tabblad ‘Ondernemingsgroep’ moet het resultaat op groepsniveau 
worden ingevuld. 
 
Maakt je onderneming deel uit van een groep, maar is er een geconsolideerde jaarrekening 
beschikbaar op groepsniveau, vul de rekenmodule dan enkel in op het niveau van de 
steunaanvragende onderneming én op niveau van de groep op basis van de geconsolideerde 
cijfers.   
 
Ongeacht de grootte van de onderneming zal steeds de ratio EV/GK worden gecontroleerd. Als 
jouw onderneming (en de groep) een GO is, zullen bijkomende ratio’s berekend moeten worden. 
Deze verschijnen automatisch onderaan de rekenmodule nadat je de grootte hebt aangevuld.  
 
STAP 4: verzamel alle stavingsdocumenten onder bijlage 13  
Om bij een steunaanvraag aan te tonen dat je de OIM-controle hebt gedaan en geen OIM bent, 
dient je volgende documenten als onderdeel van bijlage 13 aan je aanvraagdossier toe te voegen: 
 

o Groepsstructuur mét percentages (volgens het groepsstructuurtemplate); 
o Jaarrekeningen van de laatste twee beschikbare boekjaren van de aanvrager; 
o Geconsolideerde jaarrekening van de groep van de laatste twee beschikbare boekjaren 

indien beschikbaar; 
o Overzicht balanstotaal, omzet en VTE’s van alle ondernemingen binnen de groep (Excel 

‘ondernemingsgrootte’); 
o Ingevulde OIM-rekenmodule. 
o Bij een eerste aanvraag en eventuele wijzigingen de statuten van het productiehuis. 

 
Sinds 2022 is de OIM-toestand van jouw onderneming bij indiening bepalend. Het is niet mogelijk 
om na indiening de situatie nog te regulariseren. 
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