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Toegelaten rechtsvormen CrossRoads2 Sustainable Energy 

Innovatieprojecten 

 
Toelichting 

Dit document bevat een lijst waaruit blijkt welke organisatievormen rechtspersoonlijkheid hebben en 

welke niet. Het zijn van een rechtspersoon is een verplichting om in aanmerking te komen voor een 

subsidie vanuit  CrossRoads2 Sustainable Energy. Deze lijst is gepubliceerd, omdat er tussen 

Nederland en België verschillen zijn tussen welke organisaties wel en welke organisaties geen 

rechtspersoonlijkheid hebben. Uit deze lijst kan worden afgeleid welke partijen wel of geen 

rechtspersoon zijn en welke partijen dus wel of niet een CrossRoads2 Sustainable Energy aanvraag 

kunnen indienen.  

 

Op CrossRoads2 Sustainable Energy aanvragen is de Subsidieregeling CrossRoads2 Sustainable 

Energy van toepassing. In relatie tot de toegelaten rechtsvormen is in de Subsidieregeling het volgende 

opgenomen: 

 

Artikel 1, sub k en sub u  

Het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland heeft bepaald dat alleen rechtspersonen voor 

subsidie in aanmerking komen. Organisaties die geen rechtspersoonlijkheid bezitten op moment van de 

subsidieaanvraag, bijvoorbeeld wanneer zij nog in oprichting zijn, komen derhalve niet in aanmerking. 

Ook de zogenaamde ‘natuurlijke ondernemingsvormen’ in Nederland, zoals zelfstandigen zonder 

personeel (zzp) of VOF, komen derhalve niet in aanmerking. 

 

Artikel 2  

Alleen het MKB / KMO kan subsidie aanvragen. Alleen ondernemingen1 met rechtspersoonlijkheid 

kunnen een aanvraag indienen. De zogenaamde natuurlijke ondernemingsvormen (eenmanszaak, 

maatschap, VOF, commanditaire vennootschap, rederij) kunnen geen subsidie aanvragen. 

 

Artikel 4, sub e 

Weigeringsgronden. Subsidie wordt geweigerd indien één of meer van de aanvragers geen 

rechtspersoon is. 

 

Nederlandse rechtsvormen  

Zonder rechtspersoonlijkheid (niet toegelaten) 

• Eenmanszaak  

• Vennootschap onder firma (vof)  

• Commanditaire vennootschap (cv)  

• Maatschap  

 

 

 

 
1 Onderneming: organisatie met rechtspersoonlijkheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de wijze waarop zij 
wordt gefinancierd. 
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Met rechtspersoonlijkheid (toegelaten) 

• Besloten vennootschap (bv)  

• Naamloze vennootschap (nv)  

• Vereniging  

• Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij  

• Stichting  

 

Belgische rechtsvormen  

Zonder rechtspersoonlijkheid (niet toegelaten)  

• de (burgerlijke of commerciële) maatschap  

• de tijdelijke handelsvennootschap  

• de stille handelsvennootschap  

• zelfstandig natuurlijk persoon (beter bekend als eenmanszaak, niet te verwarren met 

eenpersoonsvennootschappen die ook maar uit één persoon bestaan, maar wél rechtspersoonlijkheid 

hebben)  

• Feitelijke vereniging  

 

Met rechtspersoonlijkheid (toegelaten) 

• Vennootschap onder firma (V.O.F.)  

• Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.)  

• Commanditaire Vennootschap op aandelen (Comm.VA)  

• Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid(BVBA)  

o E-bvba (eenpersoons)  

o S-bvba (starters)  

• Naamloze vennootschap (NV)  

• Coöperatieve vennootschap  

o Met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)  

o Met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)  

• Landbouwvennootschap (LV)  

• Economisch samenwerkingsverband (ESV)  

• Europese vennootschap (SE)  

• Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)  

• Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)  

• Stichting  

• Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)  

• Internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) 

 


