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Regelingen relevantie naar grootte van onderneming

¹ Uitzondering voor de ‘allergrootste’ bedrijven met maatschappelijke relevantie die door de corona in de problemen zijn gekomen. Deze eventuele individuele steun wordt per geval 
beoordeeld door de Staat.
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Qredits Corona-overbruggingskrediet

Omvang plafond

€ 6 miljoen

▪ Nederlandse bestaande 
ondernemingen met grootste deel 
van de activiteiten in Nederland

▪ Ter overbrugging de coronacrisis

▪ Uitgesloten ondernemingen: 

– Starters

– Die zich richt op seks, drugs, 

tabakshandel en wapenhandel

– Waarvan activiteiten grotendeels 

in het buitenland 

plaatsvinden, die zich in het 

buitenland heeft 

gevestigd of 100% exporteert 

naar landen buiten Europa

– Met complexe bedrijfsstructuur 

(complexe BV structuren, bijv. 

meerdere deelnemingen)

– Met een buitenlandse 

rechtsvorm (bijv. GmbH, Ltd. en 

SA) of met een van deze 

rechtsvormen binnen de totale 

bedrijfsstructuur

– Waarvan omzet- en/of 

balansvolumes niet meer 

passend zijn bij 

een microfinanciering organisatie

Kleine ondernemers en zzp’ers in 
Nederland¹

▪ Bestaand microkrediet uitstel  
aflossing van 6 maanden

▪ Nieuw microkrediet max. € 25.000

▪ Looptijd max. 48 maanden

▪ 1ste 6 maanden geen aflossing, 
periode te verlengen naar 12 maand

▪ Boetevrij aflossen mogelijk na 1ste 
jaar

▪ Gratis gebruik Qredits CrisisCoach

▪ Algemene voorwaarden microkrediet

Aan te leveren documenten:

▪ Korte beschrijving van situatie vóór 
en verwachting tijdens en na de crisis

▪ Aangeven van welke 
overheidsmaatregelen
onderneming gebruik gaat of heeft 
gemaakt

▪ Beknopte onderbouwing van 
financieringsbedrag, incl. te 
overbruggen kosten en inschatting 
periode die overbrugd kan worden

▪ Jaarcijfers 2018 en 2019

▪ Tussentijdse cijfers 2020 
(kolommenbalans/uit 
eigen administratie)

▪ Overzicht (financiële) privésituatie¹

Qredits

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

AanvraagModaliteiten

Kosten

▪ Bestaand microkrediet gedurende de 
periode van uitstel aflossing rente 
omlaag naar 2%

▪ Nieuw microkrediet rente 2% in het 
eerste jaar, daarna 5,75%

▪ Behandelkosten € 275

Rentekorting op bestaand krediet of 
nieuw micro- of overbruggingskrediet

https://cdn.qredits.nl/shared/files/documents/mar-530-algemene-voorwaarden-microkrediet-09012020.pdf?_ga=2.34511908.404612894.1588860907-553174693.1588771849&_gac=1.225125224.1588860908.CjwKCAjw4871BRAjEiwAbxXi22DhnjezyQ-J4qbOx1G4sk0z5aDHvTpmFkaG2ibYrK9MzNSYU9XJ0RoC42wQAvD_BwE
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Klein Krediet Corona (KKC)
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Klein Krediet Corona (KKC)

¹ Aanvraag mogelijk bij financier t/m 30 juni 2021.

Garantieplafond

€ 750 miljoen

Banken kunnen een 95% staatsgarantie 
krijgen op kleine kredieten

▪ Nederlandse ondernemingen 
ingeschreven in de KvK voor 1 januari 
2019 

▪ Max. 250 werknemers (FTE) en 
jaaromzet tot € 50 miljoen óf een 
balanstotaal tot € 43 miljoen

▪ Financiering ten behoeve van 
opvangen gevolgen coronacrisis

▪ Positief vermogen en een omzet van 
minimaal € 50.000 in 2019

▪ Voor de coronacrisis voldoende 
winstgevend waren (afgelopen jaar 
winst gemaakt hebben)

▪ Maximaal €250.000 uitstaan bij een 
financier aan leningen, inclusief de 
aan te vragen coronafinanciering, 
krediet of lease 

▪ Geen coronafinanciering of BMBK-C 
aangevraagd/gekregen bij een 
andere financier

▪ Verwachting/realistisch om aan te 
nemen dat bedrijf na de coronacrisis 
levensvatbaar is/weer winstgevend 
kan worden

▪ Er zijn maatregelen genomen om 
liquiditeitspositie te verbeteren

Micro-, midden- en kleinbedrijf

▪ Eenmalige lening min. € 10.000 max. 
€ 50.000

▪ Looptijd max. 5 jaar 

▪ Rente max. 4%

▪ Aflossingsvrij 1ste jaar daarna lineair 
Kosteloos vervroegd aflossen

▪ Persoonlijke borgstelling 10%

▪ Herfinanciering onder KKC mogelijk 
voor leningen die vanaf 7 mei 2020 
zijn verstrekt en voldoen aan KKC 
voorwaarden 

▪ Gedragscode Kleinzakelijke 
kredietverlening wordt gehanteerd

Aangesloten financier vraagt de KKC aan 
bij de RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aangesloten financiers¹Modaliteiten

Garantie

▪ Garantiepercentage max. 95%

▪ Eenmalige afsluitprovisie van 2% 
verloopt via financier

▪ New10 (ABN AMRO)

▪ ING-bank

▪ Rabobank

▪ Triodos Bank

▪ Volksbank

▪ Maduro & Curiels Bank (MCB)

▪ Beequip

▪ Fonds Duurzaam 
MKB van Start 
Green Capital

▪ Ebury Nederland

▪ Eurozaken

▪ Floryn

▪ Geldvoorelkaar

▪ Hitachi Capital 
European Vendor 
Solutions

▪ Freelance 
Factoring

▪ Kredietunie 
Groningen

▪ NEOS

▪ Nlinvesteert 
Coöperatie

▪ Novicap

▪ October

▪ Swishfund

▪ Voordegroei

▪ Yeaz

Onderstaande niet-bancaire 
financiers (geaccrediteerd voor 
BMKB-C) mogen deze regeling ook 
aanbieden: 



Borgstelling MKB-kredieten

(BMKB)
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Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

¹ Zie pagina 10 met toelichting.
² Zie pagina 11 met toelichting.
³ Zie pagina 12 met toelichting.
⁴ Starters en innoverende ondernemingen kunnen gebruik maken van extra steun, zie pagina 13 met toelichting.
⁵ Toelichting over aanvraag BMKB-C, zie pagina 14 met toelichting.

Garantieplafond

€ 1.350 miljoen banken en € 150 miljoen 
niet-bancaire financiers (2021)

▪ Maximale garantiebedrag verhoogd 
naar € 1,5 miljoen

▪ Verruimd tot en met 30/06/2022

▪ Accreditatie van non-bancaire 
financiers

▪ Overbruggingskrediet en rekening-
courantkrediet voor tijdelijk 
liquiditeitstekort door corona

▪ Borgstellingskrediet verhoogd naar 
75%

▪ Borg v.d. overheid verhoogd naar 
90%

▪ Borg meerderheidsaandeelhouder 
verlaagd naar 10%

▪ Looptijd max. 4 jaar

▪ Provisie verlaagd naar 2% en 3%²

▪ Maatregelen getroffen en aanvraag 
gedaan tegemoetkoming in loonkosten 
en/of uitstel van belastingbetalingen

▪ Versoepeling toegang o.a. geen toets 
op tekort aan zekerheden

▪ Mogelijk om eerste jaar niet af te 
lossen

▪ Restantbedrag kan opnieuw worden 
gefinancierd onder reguliere BMKB

▪ Aanvraag mogelijk t/m 31/12/2021

▪ Nederlandse ondernemingen met 
overwegend activiteiten in Nederland, 
Bonaire, Sint Eustatius of Saba

▪ Max. 250 werknemers (FTE) en 
jaaromzet tot € 50 miljoen óf een 
balanstotaal tot € 43 miljoen³

▪ Bedrijf bestaat langer dan 3 jaar⁴

▪ In de kern gezond, uitgedrukt in 
voldoende zicht op rentabiliteit en 
continuïteit

▪ Uitgesloten zijn ondernemingen die 
overwegend actief zijn in:

– land- en tuinbouw, vee- of 

visteelt, visserij of teelt van vee-

en visvoer

– bank-, verzekerings- of 

beleggingsbedrijf of financieren 

van 1 of meer andere 

ondernemingen

– verwerving, vervreemding, 

ontwikkeling, beheer of 

exploitatie van onroerend goed

▪ Uitgesloten zijn:

– Grootbedrijf

– Natuurlijke personen

– Publiekverzekerde zorg

Overheidsborgstelling op krediet

Midden- en klein bedrijf (MKB)

▪ Bankkrediet

▪ Looptijd max. 6 jaar vanaf eerste 
aflossing

▪ Borg meerderheidsaandeelhouder 
25%

▪ Indien financiering t.b.v. woon-
werkpand dan ≥50% v.d. ruimte 
bestemd voor zakelijk gebruik

Aangesloten financier vraagt de BMKB 
aan bij de RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aangesloten financiers Corona module (BMKB-C)⁵

Verruiming COVID-19

Modaliteiten

Borgstelling

▪ ABN AMRO

▪ Deutsche Bank AG, 
Amsterdam Branch

▪ ING-bank

▪ Rabobank

▪ Riverbank

▪ Triodos Bank

▪ Girobank NV

▪ MCB bank (Maduro 
bank)

▪ Orco Bank

▪ RBTT Bank NV

Niet-bancaire 
financiers:

▪ Europese Horeca 
Financieringsmaat-
schappij

▪ FundIQ

▪ Kredietunie Bakkerij 
Ondernemers

▪ Kredietunie Brabant

▪ Kredietunie 
Kennemerland

▪ Qredits

▪ Borgstellingskrediet max. 50%

▪ Borg van de overheid max. 75%¹

▪ Garantiebedrag max. € 1 miljoen

▪ Afsluitprovisie en provisie²:

– 3,9% (t/m 8 kwartalen)

– 4,25% (9 t/m 24 kwartalen)

– 5,85% (25 t/m 48 kwartalen)

▪ Beequip

▪ Fonds Duurzaam MKB 
van StartGreen Capital

▪ Ebury Nederland

▪ Eurozaken

▪ Floryn

▪ Geldvoorelkaar

▪ Hitachi Capital 
European Vendor 
Solutions

▪ Freelance Factoring

▪ Kredietunie Groningen

▪ NEOS

▪ NLinvesteert 
Coöperatie

▪ Novicap

▪ October

▪ Swishfund

▪ Voordegroei

▪ Yeaz

Niet-bancaire financiers BMKB-C:
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¹Rekenvoorbeeld

▪ Reguliere BMKB:

– De onderneming heeft een kredietbehoefte van € 2 miljoen

– Het borgstellingskrediet is € 1 miljoen berekent als 50% van de totale financieringsbehoefteª

– Voor de resterende financieringsbehoefte van € 1 miljoen kan de onderneming als regulier bankkrediet afsluiten

– De borg van overheid is € 750.000 berekent als 75% van € 1 miljoen 

– De persoonlijke borgstelling is € 250.000 berekent als 25% van € 1 miljoen

▪ BMKB-C:

– De onderneming heeft een overbruggingskredietbehoefte door liquiditeitstekort als gevolg van COVID-19 van € 2 miljoen 

– Het borgstellingskrediet is € 1,5 miljoen berekent als 75% van de totale financieringsbehoefteᵇ

– Voor de resterende financieringsbehoefte van € 0,5 miljoen kan de onderneming als regulier bankkrediet afsluiten

– De borg van overheid is € 1.350.000 berekent als 90% van € 1,5 miljoen

– De persoonlijke borgstelling is € 150.000 berekent als 10% van € 1,5 miljoen

ª Let op: mocht de financieringsbehoefte meer dan € 2 miljoen bedragen blijft het maximale borgstellingskrediet bij de reguliere BMKB maximaal € 1 miljoen, 
en tijdens de verruiming voor COVID-19 € 1,5 miljoen.
ᵇ Let op: mocht de financieringsbehoefte € 2 miljoen bedragen blijft het maximale borgstellingskrediet bij de BMKB-C maximaal € 1,5 miljoen.
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²Kosten BMKB

▪ Eenmalige borgstellingsprovisie over de hoofdsom van de BMKB gaat via de financier naar RVO

▪ De provisie voor de reguliere BMKB is:

– 3,9% (t/m 8 kwartalen)

– 4,25% (9 t/m 24 kwartalen)

– 5,85% (25 t/m 48 kwartalen)

▪ De provisie voor de BMKB-C is:

– 2% (t/m 8 kwartalen)

– 3% (9 t/m 16 kwartalen)
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³MKB-definitie

▪ MKB:

▪ Definitie onderneming:

– “iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”

▪ Wat zijn werknemers?

– Loontrekkenden

– Personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met 

loontrekkenden

– Eigenaren-bedrijfsleiders

– Vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten

– Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal werkzame personen

Klik hier voor de MKB toets
Aanvullende informatie over de MKB-definitie en berekening
Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden 

Grootte Aantal werknemers EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans

Middelgroot < 250 ≤ € 50 miljoen ≤ € 43 miljoen

Klein < 50 ≤ € 10 miljoen ≤ € 10 miljoen

Micro < 10 ≤ € 2 miljoen ≤ € 2 miljoen

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/01/Overzicht_BMKB_voorwaarden.pdf
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⁴Extra steun binnen BMKB in bepaalde situaties

▪ Starters

– Onderneming bestaat minder dan 3 jaar 

– Eenmanszaak, VOF en directeur-grootaandeelhouder van een BV

– Starterslening van maximaal € 266.667

– Bij grotere financieringsbehoefte kan onderneming gebruikmaken van de reguliere BMKB

– Borg van de overheid 67,5% 

– Looptijd borgstelling max. 6 jaar vanaf datum eerste aflossing

– Opschorting 3 keer mogelijk waarbij elke opschorting max. 4 kwartalen aaneengesloten mag duren

▪ Technologische innovatie

– Investering richt zich op technologische innovatie

– In het bezit van een Speur- & Ontwikkelingswerk (S&O) verklaring

– Looptijd krediet max. 12 jaar

– Bedrag krediet max. € 1,5 miljoen

– Borg van de overheid 60% 

– Start aflossing uiterlijk op 1ste dag van het 14e kwartaal waarin overeenkomst is gesloten

– Opschorting 2 keer mogelijk waarbij elke opschorting max. 4 kwartalen aaneengesloten mag duren
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⁵BMKB-C aanvraag bij financiers

▪ Procedure versneld door afspraken financiers over de beoordeling van kredietaanvragen, hierdoor kan financier BMKB-C kunnen zonder 

tussenkomst RVO afhandelen 

▪ Toegang tot regeling is verspoeld, financier kan naast een uitgebreide liquiditeitsprognose nu kijken naar een omzettoets

▪ Aanvraag financiering bij huisbank 

▪ Aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten (let op: kan per financier verschillen):

– Beknopte onderbouwing gewenste financieringsbedrag voor de minimale periode van 3 maanden (uitgangspunt maandelijkse inkomsten en 

uitgaven van de onderneming vóór de uitbraak van COVID-19)

– Liquiditeitsbegroting 2020/2021 waarin de gevolgen van de crisis en de genomen maatregelen verwerkt zijn

– Twee meest recente jaarcijfers (indien 2019 niet beschikbaar dan 2018 en 2017) – bij voorkeur SBR-rapportage

– Interne cijfers 2019 indien 2019 niet voorlopig of definitief beschikbaar is

– Kopie aangifteformulier inkomstenbelasting 2018 of 2019 van alle eigenaren/bestuurders

– Burgerlijke staat van alle eigenaren/bestuurders

▪ Aanvullend bij bv’s:

– Statuten betrokken bv’s

– Organogram (bij meerdere bv’s) met daarin de aandeelhouders en aandeelhoudersverhoudingen

▪ Aanvullend bij vof’s:

– Een vennootschapscontract of vennootschapsverklaring



Borgstelling MKB-

Landbouwkredieten (BL)
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Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

¹ Voor starters, verduurzaming en innovatie kunnen ondernemingen gebruik maken van extra steun, zie pagina 17 met toelichting. 
² Zie pagina 18 met toelichting.
³ Zie pagina 19 met toelichting.
⁴ Zie pagina 20 met toelichting.
⁵ Toelichting over aanvraag BL-C, zie pagina 21 met toelichting en zie pagina 22 met toelichting reguliere BL aanvraag.

Garantieplafond

€ 120 miljoen

▪ Visserij en aquacultuurbedrijven (incl. 
verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten) kunnen nu 
gebruik maken van de regeling

▪ Overbruggingskrediet voor gezonde 
land-, tuinbouw-, visserij- en 
aquacultuurbedrijven die getroffen 
zijn door corona

▪ Borg meerderheidsaandeelhouder 
verlaagd naar 10%

▪ Max. krediet verhoogd naar € 1,5 
miljoen

▪ Max. krediet BL-Plus verhoogd naar 
€ 2,8 miljoen

▪ Looptijd max. 4 jaar

▪ Borg v.d. overheid verhoogd naar 
70%

▪ Provisie is verlaagd naar 1,5%
(2,25% looptijd >2 jaar) en voor 
starters naar 0,5% (0,75% bij 
looptijd > 2 jaar)

▪ Aflossing lineair of in 1x einde looptijd 

▪ Vanaf 18 maart 2020 toepasbaar op 
krediet die vanwege de geschetste 
problemen zijn verstrekt 

▪ Aanvraag mogelijk tot 31/03/2021

▪ Nederlandse ondernemingen met 
grootste deel van de activiteiten in 
Nederland

▪ Landbouwondernemingen zoals:

– Akkerbouw

– Tuinbouw 

– Veehouderij

▪ Omzet voor grootste deel uit primaire 
landbouw³

▪ Max. 250 werknemers (FTE) en 
jaaromzet tot € 50 miljoen óf een 
balanstotaal tot € 43 miljoen

▪ In de kern gezond, uitgedrukt in 
voldoende zicht op rentabiliteit en 
continuïteit

▪ Alleen Fresh Money⁴

▪ Uitgesloten sectoren: 

– Visserij en aquacultuur

Land- en tuinbouw MKB ondernemingen 
in Nederland¹

▪ Bankkrediet

▪ Looptijd max. 6 jaar vanaf eerste 
aflossing

▪ Maximale krediet BL € 1,2 miljoen

▪ Maximale krediet BL-Plus, VVK en  
Landbouwinnovatie¹ € 2,5 miljoen

▪ Borg meerderheidsaandeelhouder 
25%

▪ ABN-Amro Bank

▪ Deutsche Bank

▪ ING Bank

▪ NIBC Bank

▪ Rabobank

▪ Triodos Bank

Aangesloten financier vraagt de BL aan 
bij de RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aangesloten financiers

Corona module (BL-C)⁵

Verruiming COVID-19

Modaliteiten

Borgstelling

▪ Borg van de overheid max. 50%

▪ Eenmalige provisie via financier van 
3% en voor starters 1%²

Overheidsborgstelling op krediet
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¹Extra steun binnen BL in bepaalde situaties

▪ Combinatie van verschillende regelingen mogelijk

▪ Duurzaam en milieuvriendelijk investeren (BL-Plus)

– Onderneming in glastuin en veehouders

– Glastuinbouwers investeren in Groen Label Kas

– Veehouderijen investeren in een stal die voldoet aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij

– Bedrag krediet max. € 2,5 miljoen

▪ Landbouwinnovatie

– Landbouwers

– Investering richt zich op innovatie:

▪ Een nieuw (uniek) concept, product of productieproces

▪ Een verbetering in duurzaamheid

▪ Onderscheidend op de markt

▪ Ook voor omschakeling van normale naar biologische landbouwproductie

– Looptijd borgstelling max. 12 jaar vanaf datum eerste aflossing

– Bedrag krediet max. € 2,5 miljoen

▪ Starters/bedrijfsovername met Vermogensversterkend Krediet (VVK)

– Onderneming in glastuin en veehouders

– Onderneming kan eenmalig gebruik maken van VVK

– Bedrag krediet max. € 2.5 miljoen

– Borg v.d. overheid 90%

– Provisie 1%
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²Kosten BL

▪ Eenmalige borgstellingsprovisie over de hoofdsom van de BL gaat via de financier naar RVO

▪ De provisie onder reguliere BL:

– Voor BL, BL-Plus, VVK en Landbouwinnovatie 3%

– Voor starters 1%

▪ De provisie onder BL-C looptijd t/m 2 jaar:

– Voor BL, BL-Plus, VVK en Landbouwinnovatie 1,5%

– Voor starters 0,5%

▪ De provisie onder BL-C looptijd langer dan 2 jaar:

– Voor BL, BL-Plus, VVK en Landbouwinnovatie 2,25%

– Voor starters 0,75%
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³Definitie primaire landbouw

▪ Primaire landbouw:

– Eenmanszaak of VOF 

– Productie van plantaardige producten en de veehouderij

– Producten zijn verder niet bewerkt
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⁴Fresh Money

▪ Hoofdregels:

– Financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank

– Financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen

▪ Lening dient niet:

– Ter vervanging van een bestaande faciliteit

– Om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen

▪ Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?

– Herfinancieren bridge/noodkrediet mits vooraf gemeld aan - en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

– Overname positie door nieuwe bank als daarmee een knelpunt voor de onderneming wordt weggenomen

▪ Geen Fresh Money bij:

– Inzet als acquisitiemiddel/ voor gunstigere condities

– Herfinanciering vanwege schending van convenanten

– Herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen



Home Page 21

⁵BL(-C) aanvraag bij financiers

▪ Aanvraag financiering bij huisbank 

▪ Aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten (let op: kan per financier verschillen):

– Beknopte onderbouwing gewenste financieringsbedrag voor de minimale periode van 3 maanden (uitgangspunt maandelijkse inkomsten en 

uitgaven van je bedrijf vóór de uitbraak van COVID-19)

– Liquiditeitsbegroting 2020/2021 waarin de gevolgen van de crisis en de genomen maatregelen verwerkt zijn

– Twee meest recente jaarcijfers (indien 2019 niet beschikbaar dan 2018 en 2017) – bij voorkeur SBR-rapportage

– Interne cijfers 2019 indien 2019 niet voorlopig of definitief beschikbaar is

– Kopie aangifteformulier inkomstenbelasting 2018 of 2019 van alle eigenaren/bestuurders

– Burgerlijke staat van alle eigenaren/bestuurders



Home Page 22

⁵Reguliere BL aanvraag bij financiers

▪ Bij een aanvraag voor de reguliere BL wordt o.a. gevraagd om de volgende gegevens (let op: kan per financier verschillen):

– Taxatierapport bij een investering in onroerende goederen

– Kopie van statuten als de aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon

– Kopie van contract of akte van samenwerkingsverband(en) als de aanvraag wordt gedaan door een maatschap, vof of CV

– Boekhoudverslagen en de aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen 3 jaar

– Investerings- en financieringsplan

– Exploitatiebegroting

▪ Aanvullend bij een investering in een stal:

– Het voorlopige Plusstal certificaat

▪ Bij BL-Plus:

– Glastuinders die investeren in een Groen Label Kas: het voorlopige certificaat Groen Label Kas 

(Kopie definitieve certificaat binnen 2 naar financier)

– Veehouders die investeren in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij: het voorlopige certificaat Maatlat 

Duurzame Veehouderij 

(Kopie definitieve certificaat binnen 2 naar financier)

▪ Bij Landbouwinnovatie:

– Een onderbouwing van de innovatieve aspecten en de haalbaarheid



Garantie 

Ondernemingsfinanciering 

(GO)

€

€
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Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

¹ Zie pagina 25 met toelichting.
² Zie pagina 26 met toelichting.
³ Kan ook meedoen met GO-projectontwikkelingsregeling.

Garantieplafond

€ 2,5 miljard voor GO en GO-C (2021)

▪ Max. bedrag per onderneming 
verhoogd naar € 150 miljoen

▪ Max. garantiebedrag verhoogd naar €
120 miljoen (groot) en € 135 
miljoen (MKB)

▪ Verlengd tot 1 april 2021

▪ Garantiepercentage verhoogd naar 
80% (grootbedrijf) en 90% (MKB)

▪ Ook voor landbouw, visserij en 
aquacultuur

▪ Niet achtergestelde lening verstrekt 
om te voorzien in liquiditeitsbehoefte 
(werkkapitaal of investeringskosten) 
door corona

▪ Max. hoofdsom is of dubbele van de 
jaarlijkse loonsom, of 25% van de 
omzet, of gebaseerd op 
liquiditeitsplan voor komende 12 
maanden (groot) en 18 maanden 
(MKB)

▪ Looptijd lening/garantie max. 6 jaar

▪ Mogelijk om eerste 12 maanden 
(groot) en 18 maanden (MKB) niet af 
te lossen

▪ Vanaf 24 maart 2020 toepasbaar op 
leningen die vanwege de geschetste 
problemen zijn verstrekt

▪ Aanvraag mogelijk tot 15 juni 2021

Banken kunnen een 50% staatsgarantie 
krijgen op middelgrote en grote leningen

▪ Nederlandse ondernemingen met 
substantiële activiteiten in Nederland, 
Bonaire, Sint Eustatius of Saba

▪ In de kern gezond

▪ Bevredigende rentabiliteits- en 
continuïteitsperspectieven

▪ Alleen Fresh Money²

▪ Geen bovenmatige 
kapitaalonttrekking in de laatste 12 
maanden

▪ Alleen voor financiering eigen 
bedrijfsactiviteiten

▪ Uitgesloten sectoren: 

– Landbouw, visserij en 

aquacultuur met uitzondering 

van toelevering en 

dienstverlening 

– Onroerend goed met 

uitzondering van bemiddeling en 

projectfinanciering

– Financiële sector met 

uitzondering van bemiddeling

– Gezondheidszorg voor zover de 

onderneming een zorgaanbieder 

is die diensten verleent zoals 

omschreven in de 

Zorgverzekeringswet en de 

AWBZ 

(Middel)grote ondernemingen in 
Nederland en in het Caribisch gebied

▪ Bankgaranties en bankleningen (wel 
of niet achtergesteld) zowel vaste als 
variabele rente gebaseerd op Euribor-
tarieven

▪ Looptijd min. 6 maand – max. 8 jaar

▪ Bedrag per onderneming min. € 1,5 
miljoen – max. € 50 miljoen

▪ ABN-Amro³

▪ MUFG Bank (Europe) NV

▪ BNP Paribas Netherlands branch

▪ Deutsche Bank AG, Amsterdam branch

▪ ING³

▪ NIBC Bank³

▪ Riverbank

▪ Royal Bank of Scotland (RBS)

▪ Société Générale

▪ Triodos Bank

▪ Schadeverzekeraar: De Nationale 
Borg-Maatschappij

Banken die alleen met GO-C 
meedoen:

▪ Deutsche Bank Luxembourg

▪ Commerzbank

▪ KBC

▪ HSBC France, Amsterdam branch

▪ Oldenburgische Landesbank (OLB)

▪ Rabobank³

Aangesloten financier vraagt de GO aan 
bij de RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aangesloten financiers

Corona module (GO-C)

Verruiming COVID-19

Modaliteiten

Garantie

▪ Garantiebedrag max. € 25 miljoen

▪ Garantiepercentage max. 50%

▪ Garantieprovisie verloopt via 
financiers¹
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¹Kosten GO-regeling

▪ Reguliere GO-regeling:

▪ De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening bedraagt de marge boven Euribor die de bank de onderneming in rekening brengt 

onder aftrek van:

▪ 25 basispunten beheervergoeding

▪ de liquiditeitspremie zoals die in de marge is opgenomen

▪ De afsluitprovisie wordt, onder aftrek van 50 basispunten behandelingskosten voor de bank, gedeeld tussen de bank en de Staat

▪ Verder deelt de Staat (naar rato) mee in alle overige inkomsten op de lening

▪ GO-C:

– De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening wordt berekend door alle door de financier over het gegarandeerde deel van de 

lening ontvangen inkomsten te verminderen met:

▪ 50 basispunten beheervergoeding

▪ de fundingskosten, vermeerderd met een liquiditeitsopslagª

– De afsluitprovisie bedraagt nooit meer dan 1% van de lening en wordt niet gedeeld met de Staat

▪ Er geldt een minimum provisie:

ª Definitie liquiditeitsopslag: door een financier aan een ondernemer in rekening gebracht percentage van de lening, waarvan de hoogte gelijk is voor alle door de desbetreffende 
financier op dezelfde dag afgesloten of af te sluiten leningen met dezelfde looptijd. Indien een dergelijk percentage niet beschikbaar is, zal in overleg met de financier een ander 
redelijk, transparant en verifieerbaar percentage worden vastgesteld.

MKB Grote onderneming

Eerste jaar 25 basispunten 50 basispunten

Tweede en derde jaar 50 basispunten 100 basispunten

Vierde, vijfde, zesde jaar 100 basispunten 200 basispunten



Home Page 26

²Definitie Fresh Money

▪ Hoofdregels:

– Financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank

– Financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen

– Financier is bij GO-C verplicht is om voor de duur van min. 2 kwartalen de aflossingen op te schorten van alle reeds verstrekte faciliteiten van 

de onderneming (uitzondering mogelijk bij clubdeals en syndicaatsleningen)

▪ Lening dient niet:

– Ter vervanging van een bestaande of vermindering van bestaande faciliteit

– Om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen (ook een door de financier doorgevoerde vermindering van een rekening-courant faciliteit zal 

hier aan getoetst worden)

▪ Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?

– Herfinancieren bridge/noodkrediet mits vooraf gemeld aan - en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

– Overname positie door nieuwe bank als daarmee een knelpunt voor de onderneming wordt weggenomen

▪ Geen Fresh Money bij:

– Inzet GO als acquisitiemiddel/ voor gunstigere condities

– Herfinanciering vanwege schending van convenanten

– Herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen



Groeifaciliteit

(GF)
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Groeifaciliteit (GF)

¹ Zie pagina 29 met toelichting.
² Zie pagina 30 met toelichting.
³ Zie pagina 31 met toelichting.

Garantieplafond

€ 45 miljoen

▪ Uitfasering opgeschort tot 1/7/2021 

▪ Bedoeld om tijdens de coronacrisis te 
blijven helpen met het aantrekken 
van financiering

Financier van een onderneming krijgt 
50% overheidsgarantie op 
achtergestelde leningen en op aandelen 
van participatiemaatschappijen

▪ Nederlandse ondernemingen met 
substantiële activiteiten in Nederland, 
Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

▪ Voldoende rentabiliteits- en 
continuïteitsperspectieven

▪ Geen bovenmatige kapitaalonttrekking 
in de laatste 12 maanden

▪ Alleen Fresh Money³, tenzij concrete 
verbetering in ondernemingsbeleid ten 
doel heeft

▪ Alleen voor financiering van eigen 
bedrijfsactiviteiten of 
bedrijfsovername

▪ Uitgesloten sectoren: 

– Landbouw, visserij en 

aquacultuur met uitzondering 

van toelevering en 

dienstverlening 

– Onroerend goed met 

uitzondering van bemiddeling

– Financiële sector (bank-, 

verzekerings- of 

beleggingsbedrijven en 

participatiemaatschappijen)

– Gezondheidszorg voor zover de 

onderneming een zorgaanbieder 

is die diensten verleent zoals 

omschreven in de 

Zorgverzekeringswet en de 

AWBZ 

Ondernemingen in een groeifase, bij 
bedrijfsovernames en bij 
herstructureringen

▪ Bedrag achtergestelde leningen¹ 
max. € 5 miljoen

▪ Bedrag participatiemaatschappen 
max. € 25 miljoen

▪ ABN AMRO

▪ ING Bank

▪ NIBC-Bank

▪ Rabobank

▪ RiverBank

▪ ABN AMRO Participaties

▪ Active Capital Company

▪ Antea Participaties

▪ Astor Participaties

▪ Atlantic Capital

▪ Bencis

▪ Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM)

▪ Comnaar Investments

▪ Convent Capital

▪ Coopers Investors

▪ DFM

▪ Dutch Mezzanine Fund

▪ Ecart Invest

▪ Eindhoven Venture Capital 
Fund

▪ Gilde Buy Out Partners

▪ Greenfield Capital Partners

▪ HB Capital

▪ HPE Growth Capital

▪ H2 Equity Partners

▪ Industriebank LIOF

▪ Infestos Capital

▪ Informal Capital Network

▪ ING Corporate Investments

▪ InnovationQuarter

▪ Intersaction

▪ Karmijn

▪ Life Sciences Partners

▪ LIOF

▪ Main Capital II

▪ Mentha Capital

▪ Nedvest Capital

▪ Nesec Scheepsfinancieringen

▪ NIBC Co-Investment fund

▪ Nimbus

▪ NLII Achtergestelde Leningen 
Fonds (ALF)

▪ Noordelijke Ontwikkelings 

Maatschappij (NOM)

▪ Nordian Capital

▪ Participatiemaatschappij Oost 
Nederland (PPM Oost)

▪ Pindustry

▪ Rabo Private Equity

▪ Red Butler Investments

▪ Standard Investment

▪ SET Venture Partners

▪ Strikwerda Investments

▪ Synergia

▪ TNO Deelnemingen

▪ TransEquity Network II

▪ TIIN Capital B.V.

▪ Value Enhancement Partners

▪ Value8

▪ Van Herk

▪ Venturion

▪ Vortex

▪ Wagram

▪ Waterland

▪ Yellow&Blue Clean Energy 
Investments

Aangesloten financier vraagt de GF aan 
bij de RVO t/m 15 juni 2021

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aangesloten financiers

Verruiming COVID-19

Modaliteiten

Garantie

▪ Garantiebedrag participaties max. € 
12,5 miljoen

▪ Garantiebedrag achtergestelde 
leningen max. € 2,5 miljoen

▪ Garantiepercentage max. 50%

▪ Looptijd garantie max. 12 jaar

▪ Garantieprovisie verloopt via 
financiers²
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¹Achterstelling

▪ Achtergestelde lening:

– Verstrekte lening is achtergesteld op concurrente crediteuren

– Geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen 

– Achterstelling kan niet teniet worden gedaan door verrekening met eventuele vorderingen van de ondernemer op de financier

▪ Aflossingsmogelijkheid:

– Mogelijk eenmalig uitstel van maximaal 1 jaar op het aflossingsschema door te voeren

– Daarna alleen mogelijk met toestemming van RVO
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²Kosten financier

▪ Kosten voor de financier te betalen aan de RVO bestaan uit:

– Eenmalige afsluitprovisie van 1% over het gegarandeerde bedrag

– Een jaarlijkse provisie van 3% over het gegarandeerde bedrag

▪ In het geval van een ‘verhoogd risicoprofiel’, indien de bovenstaande provisie te laag is in relatie tot het risico van de Staat, kan RVO een 

aanvullende provisie in rekening brengen
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³Fresh Money

▪ Hoofdregels:

– Financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank

– Financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen

▪ Lening dient niet:

– Ter vervanging van een bestaande faciliteit

– Om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen

▪ Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?

– Herfinancieren bridge/noodkrediet mits vooraf gemeld aan - en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

– Overname positie door nieuwe bank als daarmee een knelpunt voor de onderneming wordt weggenomen

▪ Geen Fresh Money bij:

– Inzet als acquisitiemiddel/ voor gunstigere condities

– Herfinanciering vanwege schending van convenanten

– Herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen



Corona-

Overbruggingslening (COL)
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Corona-Overbruggingslening (COL)

¹ Zie pagina 34 met toelichting. 
² Zie pagina 35 met toelichting.
³ Zie pagina 36 met toelichting.
⁴ Zie pagina 37 met toelichting.
⁵ Zie pagina 38 met toelichting.

Omvang plafond

€ 300 miljoen

▪ 12 maands-liquiditeitsoverzicht 
waaruit financieringsbehoefte als 
gevolg corona blijkt

▪ Aangeven wat de aanwending is van 
de financiering voor komende 9 
maanden (benut voor 
investeringskosten of werkkapitaal)

▪ Toets op lopende 
kredietfaciliteiten met de bank en 
mogelijkheid gebruik te maken van 
BMKB- of GO-regeling

▪ Onderbouwing dat terugval in 
verwachte omzet gevolg is van 
corona

▪ Getoetst of op peildatum 
31/12/2019 onderneming al niet 
onder de categorie in 
moeilijkheden viel

▪ Aangeven welke kosten 
reducerende maatregelen zijn 
getroffen, incl. (voorgenomen) 
gebruik andere overheidsmaatregelen

▪ Er mag geen sprake zijn van 
cumulatie van steun 

▪ Redelijk comfort dat aflossing 
lening na 1 jaar kan gaan 
plaatsvinden en binnen 3 jaar 
wordt afgelost

▪ Kwalitatieve criteria als aantal fte, 
aansluiting bij missie gedreven 
innovatiebeleid, aansluiting op 
ecosystemen en belang van de 
innovatie

Tijdelijk (eenmalig) noodkrediet
▪ Startups², scaleups² en innovatieve 

midden- en klein bedrijf (MKB)³ of 
MKB zonder krediet relatie

▪ In de kern duurzaam en gezond 
toekomstperspectief

▪ Aantoonbaar maken dat de lening 
nodig is vanwege de huidige 
economische situatie

▪ Reeds kosten reducerende 
maatregelen hebben genomen die 
redelijkerwijs verwacht kunnen 
worden

▪ Alleen Fresh Money⁴

Startups, scaleups en innovatieve 
midden- en klein bedrijf (MKB) of MKB 
zonder krediet relatie

▪ Lening

▪ Bedrag min. € 50.000 en max. € 2 
miljoen

▪ Looptijd max. 3 jaar 

▪ Mogelijk om looptijd met 2x 1 jaar te 
verlengen (max. looptijd 5 jaar)

▪ Boetevrij vervroegde aflossing¹

▪ Mogelijk om 2x half jaar 
aflossingsvrije periode te verlengen 

▪ Cofinancieringseis van 25% met 
gelijke voorwaarde vanaf € 250.000¹

▪ Aanvraag mogelijk t/m 30 juni 2021

▪ Via een speciaal loket via TechLeap

▪ Aan te leveren documenten:

– Goedgekeurde of samengestelde 

jaarrekening 2018 en 2019

– Aanvankelijk business plan 2020

– Aanvankelijke begroting 2020

– Actuele tussentijdse cijfers 2020

– Structuurschema

– Bestaande leningsovereenkomst 

– CV van de directie

– Overzicht van vragen in 

aanvraagformulier

▪ Vanaf 20 mei 2020 nieuw tender-
systematiek met rondes voor aanvraag⁵

▪ Uitkomst verschillende 3 rondes 
binnen 3 weken na sluiting van ronde

▪ Standaard leningovereenkomsten zijn 
niet onderhandelbaar

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM’s) via TechLeap

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aanvraag

Beoordelingsaspecten

Modaliteiten

Kosten

▪ Rente bij bedrag tot € 500.000 is 3%

▪ Rente bij bedrag tussen € 500.000 en 
€ 2 miljoen is 3% plus premium van 
2% per jaar

https://covid19portal.typeform.com/to/kAaPbp
https://www.rom-nederland.nl/wp-content/uploads/sites/18/2020/12/20201218-Typeform-vragen-online-op-portal-.pdf
https://www.rom-nederland.nl/leningovereenkomsten/
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¹Aflossing en cofinancieringseis

▪ Aflossing leningen:

– Tot € 500.000 eerste jaar aflossingsvrij daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen

– Boven € 500.000 aflossing vindt plaats na 3 jaar of op moment van conversie door de cofinanciers

– Cofinanciers mogen kiezen of aflossing of converteren hoofdsom plus gecumuleerde rente en premium

▪ Cofinanciering:

– Berekend als 25% van het gevraagde bedrag in de aanvraag

– Tegen gelijke voorwaarden

– Moet min of meer gelijktijdig als COL verstrekt worden

– Mag worden verstrekt door een nieuwe investeerder of financier of door ondernemer uit eigen middelen

– Hoeft nog niet gegarandeerd te zijn bij de aanvraag maar is wel aan te raden

– Aanvragen met nieuwe tender-systematiek vanaf 20 mei 2020:

▪ Derden kunnen optreden als cofinancier, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier of er nog geen 

sprake is van externe aandeelhouders
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²Start-up en scale-up definities

▪ Innovatieve startup:

– Niet-beursgenoteerde onderneming die voor een schaalsprong staat, een disruptief of vernieuwend business model heeft waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie

– Max. 5 jaar ondernemingsactiviteit en niet ontstaan uit een fusie

– Beschikt meestal over een WBSO-verklaring

▪ Innovatieve scaleup:

– 10 tot 250 werknemers 

– Staat voor een schaalsprong, met een product dat commercieel is getest en dat aan de vooravond staat van grootschalige commercialisatie

– Heeft reeds klanten en omzet, maar is doorgaans nog wel verlieslatend

– Er is binnen een redelijke termijn zicht op winstgevendheid

– Werkgelegenheid of omzet in de afgelopen 5 jaar met min. 60% toegenomen dan wel in de komende 5 jaar een 60% toename verwacht
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³Innovatieve MKB-definitie

▪ MKB:

▪ Definitie onderneming:

– “iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”

▪ Wat zijn werknemers?

– Loontrekkenden

– Personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met 

loontrekkenden

– Eigenaren-bedrijfsleiders

– Vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten

– Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal werkzame personen

▪ Definitie innovatie:

– Product, proces en/of marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of combinatie van beiden 

plaats vinden met als doel realisatie financieel en maatschappelijke rendement (kan worden aangetoond met WBSO-verklaring)

Klik hier voor de MKB toets
Aanvullende informatie over de MKB-definitie en berekening 

Grootte
Aantal 
werknemers

EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans

Middelgroot < 250 ≤ € 50 miljoen ≤ € 43 miljoen

Klein < 50 ≤ € 10 miljoen ≤ € 10 miljoen

Micro < 10 ≤ € 2 miljoen ≤ € 2 miljoen

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
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⁴Fresh Money

▪ Hoofdregels:

– Financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank

– Financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen

▪ Lening dient niet:

– Ter vervanging van een bestaande faciliteit

– Om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen

▪ Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?

– Herfinancieren bridge/noodkrediet mits vooraf gemeld aan - en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

– Overname positie door nieuwe bank als daarmee een knelpunt voor de onderneming wordt weggenomen

▪ Geen Fresh Money bij:

– Inzet als acquisitiemiddel/ voor gunstigere condities

– Herfinanciering vanwege schending van convenanten

– Herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen
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⁵Aanpassing aanvraag COL 3.0

▪ Aanvragen ingediend tussen 4 januari 2021 17 mei 2021 worden tegen elkaar afgewogen

▪ Onderlinge weging tussen de aanvragen vindt plaats in drie tijdsblokken: 

– Blok 1:  4 januari tot 1 februari 2021

▪ Regionale beoordeling en regionale weging van aanvragen t.o.v. elkaar door de individuele ROM’s d.m.v. ‘beauty contest’ (vorm van tender)

▪ Honorering van aanvragen vinden plaats ná 1 februari 2021.

– Blok 2: 1 februari tot 15 maart 2021

▪ Regionale beoordeling door de individuele ROM’s en nationale weging van aanvragen t.o.v. elkaar d.m.v. ‘beauty contest’ (vorm van tender)

▪ Honorering van aanvragen vinden plaats ná 15 maart 2021.

– Blok 3: 15 maart 2021 tot 17 mei 2021

▪ Regionale beoordeling door de individuele ROM’s en nationale weging van aanvragen t.o.v. elkaar d.m.v. ‘beauty contest’ (vorm van tender)

▪ Honorering van aanvragen vinden plaats ná 17 mei 2021.



Vroegefasefinanciering

(VFF)
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Vroegefasefinanciering (VFF)

¹ Zie pagina 41 en zie pagina 42 met toelichting.
² Zie pagina 43 met toelichting.

Omvangplafond

€ 6 miljoen MKB en innovatieve starters

▪ Nieuw: Heeft nog geen belang in de 
onderneming van de aanvrager (heeft 
nog geen kapitaal in deze 
onderneming geïnvesteerd)

▪ Deskundig: Heeft de kennis, het 
netwerk en de ervaring om de 
business case te beoordelen en de 
onderneming in het 
commercialisatietraject te begeleiden

▪ Draagkrachtig: Beschikt over de 
financiële middelen om de 
vervolginvestering te verstrekken

▪ Onafhankelijk: Wil door substantiële 
groei van de onderneming rendement 
op zijn investering behalen, heeft 
geen belang als afnemer, als 
toeleverancier of een persoonlijke 
relatie (familie, partner)

Lening van de Staat zodat idee van de 
planfase in de startfase komt

▪ Nederlandse ondernemingen met 
overwegend activiteiten in Nederland, 
Bonaire, Sint Eustatius of Saba

▪ Max. 250 werknemers (FTE) en 
jaaromzet tot € 50 miljoen óf een 
balanstotaal tot € 43 miljoen of 
innovatieve starter¹

▪ Businessplan waaruit substantiële 
groeit blijkt (omzet, werkgelegenheid)

▪ Vernieuwingsplan of vroegefaseplan 
dat zich richt op de voorwaardelijke 
eisen die de investeerder stelt²

▪ Uitvoering traject is niet begonnen 
voor datum van aanvraag

▪ Er is nog geen subsidie ontvangen

▪ Traject wordt binnen 2 jaar afgerond

▪ Zo veel mogelijk eigen financiële 
middelen worden ingezet (aanvraag 
alleen voor deel waarvoor geen eigen 
middelen beschikbaar zijn of elders 
kan krijgen)

▪ Intentieverklaring van investeerder 
die vervolgtraject wil financieren op 
basis van de validatie van de 
voorwaardelijke eisen (met tenminste 
hetzelfde bedrag als aanvraag) 

Midden- en klein bedrijf (MKB) en 
innovatieve starters

▪ Lening min. € 50.000

▪ Lening max. 45% (klein), 35% 
(middelgroot) of 100% (innovatieve 
starter) van de kosten

▪ Financiering is voor vroegefaseplan of 
vernieuwingsfasetraject 

▪ Rente 4,55% (EU-
referentierentepercentage variabel 
jaarlijks vastgesteld)

▪ Lening wordt in 2 tranches verstrekt

RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aanvraag

Eisen investeerder

Modaliteiten

▪ Eerst een QuickScan om plan kort toe 
te lichten

▪ Aanvraag digitaal mogelijk van 1 
januari t/m 31 december 17:00 uur

▪ Beslistermijn is max. 13 weken

▪ Trackrecord van en de relatie met 
investeerder (commitment en 
betrokkenheid) telt in beoordeling van 
het vertrouwen of de geldlening kan 
worden terugbetaald 

https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/DR/scQuickscanVFF.aspx
https://mijn.rvo.nl/vroegefasefinanciering-vff
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¹MKB-definitie

▪ MKB:

▪ Definitie onderneming:

– “iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”

▪ Wat zijn werknemers?

– Loontrekkenden

– Personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met 

loontrekkenden

– Eigenaren-bedrijfsleiders

– Vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten

– Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal werkzame personen

Klik hier voor de MKB toets
Aanvullende informatie over de MKB-definitie en berekening

Grootte
Aantal 
werknemers

EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans Kosten

Middelgroot < 250 ≤ € 50 miljoen ≤ € 43 miljoen > € 142.000 ≤ € 350.000

Klein < 50 ≤ € 10 miljoen ≤ € 10 miljoen > € 110.000 ≤ € 350.000 

mailto:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
mailto:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
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¹Innovatieve starter definitie

▪ Definitie innovatie starter:

– Kosten min. € 50.000 en max. € 350.000

– Max. 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

– Aantoonbaar dat onderneming producten (of diensten of processen) gaat ontwikkelen die technologisch nieuw zijn, of een wezenlijke 

verbetering vergeleken met bestaande producten en diensten in dezelfde sector. Hierbij is er een risico op technologische of industriële 

mislukking (aantoonbaar via S&O-verklaring of een evaluatie van externe deskundige)

– Minstens 10% van exploitatiekosten bestaat uit uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (dit geldt in minstens één van de 3 jaren voor de 

steun)
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²Vernieuwingsfase- en vervolgtraject en plan definitie

▪ Vernieuwingsfasetraject:

– Experimentele ontwikkeling zoals gedefinieerd in internationale verdragen

– Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en 

vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.

▪ Vervolgtraject:

– Vroegefaseplan is voltooid en het “proof of concept” is succesvol aangetoond, dan moet de toekomstige investeerder de vervolgfase 

(doorontwikkeling naar het definitieve product en commercialisatie) financieren 

▪ Vernieuwingsfase/vroegefaseplan:

– Investeerder bepaalt dat er nog zaken aangetoond moeten worden voordat hij instapt

– Aan de hand van het vroegefaseplan maakt de ondernemer hard dat hij aan de commerciële en technische eisen van de investeerder kan 

voldoen



Innovatiekrediet (IK)
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Innovatiekrediet (IK)

¹ Zie pagina 46 met toelichting.
² Zie pagina 47 en zie pagina 48 met toelichting.
³ Zie pagina 49 met toelichting.
⁴ Zie pagina 50 met toelichting.
⁵ Onder 'nieuw' worden niet verstaan: beperkte aanpassingen of routinematige of periodieke aanpassingen van bestaande producten, processen of diensten.

Subsidiebudget

€ 60 miljoen (evenredig verdeeld tussen 
technische en klinische projecten

▪ Aantal werkzame fte (zowel tijdens, 
als na project)

▪ Uitvoering van project in Nederland

▪ Uitbesteding aan Nederlandse partijen

▪ Kennisverankering in Nederland 

▪ Omzet uit de gerealiseerde innovatie

▪ Groei van de onderneming na 
realisatie 

▪ Inschatting van de bestendigheid/ 
duurzaamheid van bijdrage aan 
economische groei

▪ Prognose van het rendement op IK

▪ Doorontwikkeling na een eventuele 
exit in Nederland

▪ Nieuwe investeringen door de 
aandeelhouders na succesvolle exits

▪ Bijdrage aan het kennis-ecosysteem 
in Nederland

▪ Maatschappelijke voordelen van 
innovatie

▪ Technisch innovatief en uitdagend

▪ Nieuwe producten, processen of 
diensten ontwikkelen⁵

▪ Onderbouwd groot marktvoordeel 
met uitstekend perspectief bieden

▪ Positieve bijdrage leveren aan de 
Nederlandse economie

▪ In voldoende mate technische 
haalbaarheid (‘Proof of Principle’) 
hebben aangetoond met onderzoek

▪ Systematische en planmatige aanpak 
van technische uitdagingen kennen 
(met beheerste afbouw van de 
grootste risico’s met kwantificering 
van tussentijdse doelstellingen)

▪ Met toekenning IK volledig zijn 
gefinancierd, waarbij ruimte blijft om 
tegenvallers op te kunnen vangen en 
er voldoende flexibiliteit in uitvoering 
is / kan meegaan in 
projectwijzigingen (invulling overige 
financiering moet op het moment van 
toekenning moet duidelijk zijn)

▪ Omvang van minimaal € 150.000

▪ Binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp 
product, proces of dienst

Geldlening voor financiering 
ontwikkelingskosten van innovatieve 
technische of klinische 
ontwikkelprojecten¹

Starters, groot, midden- en klein bedrijf 
(MKB)

▪ Ondernemingsgrootte bepaalt krediet-
percentage v.d. ontwikkelingskosten²

▪ Max. € 5 miljoen voor klinische en 
max. € 10 miljoen voor technische 
ontwikkelprojecten

▪ Na afloop project krediet vastgesteld 
en start aflossing

▪ Aflossing minimaal 1x per kwartaal

▪ Rente (jaarlijks) vastgesteld 10% 
klinische en 7% technische projecten³

▪ Pandakte is verplicht⁴

▪ Borg meerderheidsaandeelhouder kan 
als voorwaarde worden gesteld

▪ Cumulatie andere overheidssubsidies 
niet toegestaan (indien aanwezig 
wordt dit in mindering gebracht op 
IK)

▪ Bevoorschotting op basis van 
verplichte voortgangrapportages

▪ Aanvraag mogelijk vanaf 1 januari 
2021

▪ Start met een Quik Scan om kans in 
te schatten

▪ Volledige aanvraag bestaat uit:

– Aanvraagformulier

– Business plan

– Project plan

– Financieringsplan

– Jaarcijfers

– Uitkomst mkb-toets

– Haalbaarheidsstudie

– Marktonderzoek

▪ Na controle volledigheid aanvraag 
volgt een intakegesprek

▪ Besluit volgt na 8 tot 16 weken vanaf 
het in behandeling nemen uit advies 
externe adviescommissie en 
beoordeling projectadviseur RVO

Onderneming vraagt het direct aan bij 
RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen project Uitvoeringskanaal

Aanvraag

Beoordelingsaspecten

Modaliteiten

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/Quickscan-Innovatiekrediet_0.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets
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¹Definities klinisch, technisch ontwikkelingsproject en ontwikkelingskosten

▪ Ontwikkelingsproject:

– Planmatig geheel van activiteiten in de fase van experimentele ontwikkeling, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek 

in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten of processen, die nieuw zijn in Nederland

– Waar producten, processen of diensten door het goede commerciële perspectief kunnen leiden tot substantiële economische activiteiten van 

onderneming

▪ Klinisch ontwikkelingsproject:

– Ontwikkeling van producten en processen waar klinische risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn verbonden 

– Voorbeelden: Ontwikkeling van een immuun-therapeutische platformtechnologie voor stamceltransplantatie;

technologieplatform dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen kan bespoedigen 

▪ Technisch ontwikkelingsproject:

– Ontwikkeling waaraan substantiële technische (geen klinische) risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn verbonden

– Voorbeelden: Koelen van datacenters op een ecologisch verantwoorde manier en volgens een innovatief technisch principe; 

een machine kan met ondergrondse sensoren meten waar asperges zitten en weet welke lang genoeg zijn om te steken

▪ Ontwikkelingskosten:

– Eigen loonkosten

– Materialen

– Afschrijvingen

– Uitbestedingskosten

– Reiskosten

– Kosten van octrooiaanvragen
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²MKB-definitie

▪ MKB:

▪ Definitie onderneming:

– “iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”

▪ Wat zijn werknemers?

– Loontrekkenden

– Personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met 

loontrekkenden

– Eigenaren-bedrijfsleiders

– Vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten

– Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal werkzame personen

Klik hier voor de MKB toets
Aanvullende informatie over de MKB-definitie en berekening

Grootte Aantal werknemers EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans

Middelgroot < 250 ≤ € 50 miljoen ≤ € 43 miljoen

Klein < 50 ≤ € 10 miljoen ≤ € 10 miljoen

Micro < 10 ≤ € 2 miljoen ≤ € 2 miljoen

mailto:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
mailto:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
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²Kredietpercentages IK

▪ Maximale kredietpercentages zonder samenwerking:

– Klein 45%

– Middel 35%

– Groot 25%

▪ Maximale kredietpercentages met samenwerking:

– Klein 50%

– Middel 50%

– Groot 40%
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³Kosten IK

▪ Rentepercentage per jaar bestaat uit verschillende componenten:

– 2% basis

– 2% opslag voor technische ontwikkelingsprojecten óf

– 5% opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten

– Eventueel 3% opslag voor het terugbetalingsrisico
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⁴Definitie pandakte

▪ Pandakte:

– Eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa

– In bepaalde gevallen kan ook een eerste pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering 

van het project



Seed Capital
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Seed Capital

¹ Zie pagina 53 en zie pagina 54 met toelichting.
² Reguliere aanvraagronde bij RVO is geopend tot en met 31/03/2021.

Subsidieplafond

€ 20 miljoen (periode t/m 31 maart 
2021)

▪ Looptijd max. 12 jaar

▪ Totaal investering per fondsperiode in 
1 vennootschap min. € 100.000 en 
max. € 3,5 miljoen

▪ Max. gemiddelde investering aan 
einde investeringsperiode € 1,2 
miljoen

▪ Aanvullende selectiecriteria per fonds

Lening aan venture capital fonds om 
risicokapitaal te mobiliseren voor 
innovatieve ondernemingen op 
technologisch en creatief gebied

▪ Investeren in technostarters of 
creatieve starters (start-ups)¹

▪ Nederlandse en buitenlandse 
investeerders die fonds oprichten met 
min. 3 aandeelhouders of vennoten

▪ Vorm van een NV, BV, CV of een VOF

▪ Richt zich uitsluitend op het 
wegnemen van de 'equity gap' bij de 
technostarter en/of creatieve starter² 
(en tekort aan eigen vermogen of 
problemen met aantrekken daarvan)

▪ Investeringsperiode van 6 jaar

▪ Fonds moet worden geliquideerd 
uiterlijk na 12 jaar na de start 

▪ Fondsplan beschrijft op welke manier 
de technostarter en creatieve starter 
worden begeleid

▪ Bij gebruik achtergestelde lening mag 
nooit meer bedragen dan 50% van 
totale verkrijgingsprijs van participatie 

▪ Bij verstrekken (converteerbare) 
achtergestelde leningen verplicht min. 
EU-referentiepercentage + 400 bp

Closed-end venture capital fonds

▪ Lening max. € 10 miljoen

▪ Terugbetalingsregeling gunstig:

– 20% van inkomsten wordt 

terugbetaald vanaf moment dat 

er inkomsten zijn totdat 

investeringsbudget is 

terugverdiend

– 50% van inkomsten, totdat de 

lening volledig is terugbetaald

– Rest inkomstenstromen worden 

in 80%-20% verhouding gedeeld 

tussen de business angels en 

RVO

▪ Totaaloverzicht

▪ Per sector:

– Agri-horti-food sector

– Energie sector

– High tech sector

– ICT sector

– Life sciences en Health sector

– Logistiek sector

Venture capital fonds vraagt lening aan 
bij RVO en onderneming kan aanvraag 
doen bij venture capital fonds

Samenvatting

Doelgroep

Eisen fonds Uitvoeringskanaal²

Aangesloten fondsenModaliteiten

Eisen investeringen

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/totaaloverzicht
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/agri-horti-food-sector
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/energiesector
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/high-tech-sector
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/ict-sector
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/life-sciences-en-health-sector
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/logistiek-sector
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¹Definitie onderneming

▪ Onderneming:

▪ Minder dan 7 jaar na haar commerciële verkoop actief is op een product- of dienstenmarkt

▪ Ten tijde van de eerste verstrekking van risicodragend kapitaal op grond van de regeling voldoet aan de MKB definitie

▪ Hetzij voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten – niet zijnde adviezen – verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe 

technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie

▪ Hetzij deel uitmaakt van één van de creatieve sectoren en voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten – niet zijnde adviezen –

verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe creatieve vinding of op een nieuwe toepassing van een bestaande creatieve vinding

▪ MKB:

Klik hier voor de MKB toets
Aanvullende informatie over de MKB-definitie en berekening

Grootte Aantal werknemers EN Jaaromzet EN/OF Jaarbalans

Middelgroot < 250 ≤ € 50 miljoen ≤ € 43 miljoen

Klein < 50 ≤ € 10 miljoen ≤ € 10 miljoen

Micro < 10 ≤ € 2 miljoen ≤ € 2 miljoen

mailto:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=whSmcXTXDoztta_kYT_irNMLLJ0xz_89ZTAnlIQt0tYFiX6--VdA!1862496024?execution=e1s1
mailto:https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
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¹Definitie technostarter, creatieve starter, e-health technostarter

▪ Definitie technostarter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing 

van een bestaande technologie

– Verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen).

▪ Definitie creatieve starter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe creatieve vinding of een nieuwe toepassing 

van een bestaande creatieve vinding (creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten)

– Verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen)

▪ Definitie e-health technostarter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, waarbij de onderneming producten, processen of diensten verkoopt en 

levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische of creatieve vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie onderscheidenlijk 

van een bestaande creatieve vinding onder meer op het gebied van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, 

en die bijdragen aan zelfregie, zelfredzaamheid of zelfzorg van de patiënt



Seed Business Angel
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Seed Business Angel

¹ Zie pagina 57 met toelichting.

Subsidieplafond

▪ Investeren in technostarters of 
creatieve starters (start-ups)¹

▪ Met twee investeerders zijn

▪ Samen met investeringspartner min. 
eenzelfde bedrag beschikbaar stellen

▪ Beiden even groot belang in fonds 
(waarborgen onafhankelijkheid  
investeringsbeslissingen)

▪ Voldoende onderbouwd en doelmatig 
fondsplan voor een closed-end 
participatiefonds in een portefeuille 
van start-ups, dat naar behoren kan 
worden uitgevoerd

▪ Fondsplan bevat eenduidige 
richtlijnen (om 
belangenverstrengeling te 
voorkomen)

▪ Capaciteiten hebben voor verkrijgen 
van participaties en beheer hiervan 
(op een wijze die gebruikelijk is bij 
participatiefondsen)

▪ Voldoende relevante ervaring of 
deskundigheid

▪ Aannemelijk kunnen maken tijdens 
fondsperiode te beschikken over 
middelen die aan investeringsbudget 
bijdragen

Lening aan business angel fondsen om 
financiering techno- en creatieve starters 
tijdens vroege levensfase te verbeteren

Seed business angels fondsen

▪ Renteloze lening

▪ Lening bedrag max. € 1 miljoen

▪ Lening is max. even groot als private 
inlegbedrag van fonds

▪ Terugbetalingsregeling gunstig:

– 20% van inkomsten wordt 

terugbetaald vanaf moment dat 

er inkomsten zijn totdat 

investeringsbudget is 

terugverdiend

– 50% van inkomsten, totdat de 

lening volledig is terugbetaald

– Rest inkomstenstromen worden 

in 80%-20% verhouding gedeeld 

tussen de business angels en 

RVO

▪ Kwijtschelding openstaande lening 
aan einde fondsperiode mogelijk bij 
tegenvallende resultaten

▪ Fonds bepaalt of zij participatie met 
start-up aangaat (geen rol RVO)

▪ BIVAXS Capital

▪ Curie Capital B.V.

▪ Essential Investments

▪ Impact Tech Ventures

▪ R&D Ventures

▪ River Venture Partners Angel Fund

▪ S2 Capital

▪ Tekkoo Investment II

▪ WISE BCI Seed business angel fonds

▪ Openstelling aanvragen door business 
angels van 01/01/2021 t/m 
30/06/2021

Business angel vraagt lening aan bij RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen fonds Uitvoeringskanaal

Aangesloten fondsenModaliteiten

Eisen investeringen

▪ Equity investering per start-up min. € 
50.000 en max. € 500.000

▪ Max. € 350.000 gemiddelde totale 
verkrijgingsprijs gedurende 
investeringsperiode per start-up over 
alle start-ups genomen

▪ Fonds (des-) en investeringsperiode 
max. 6 jaar 

▪ Niet eerder risicokapitaal door andere 
participatiemaatschappijen verstrekt

▪ Er wordt rekening gehouden met het 
ondernemingsplan

▪ Rentabiliteits- en continuïteits-
perspectieven redelijk zijn

▪ Achtergestelde vorderingen beperkt 
tot 25% van totaal verkrijgingsprijzen 
alle participaties aan einde 
fondsperiode 

▪ Bij achtergestelde vorderingen rente 
bedongen gelijk aan referentierente

€ 5 miljoen

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/bivaxs-capital
https://www.curiecapital.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/totaaloverzicht-seed-business-angel-fondsen/binnen-investeringsperiode/essential-investments
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/totaaloverzicht-seed-business-angel-fondsen/binnen-investeringsperiode/impact-tech-ventures
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/river-venture-partners-angel-fund
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/s2-capital
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/tekkoo-investment-ii
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-business-angels/wise-bci-seed-business-angel-fonds
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¹Definitie technostarter, creatieve starter, e-health technostarter

▪ Definitie technostarter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing 

van een bestaande technologie

– Verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen).

▪ Definitie creatieve starter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe creatieve vinding of een nieuwe toepassing 

van een bestaande creatieve vinding (creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten)

– Verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen)

▪ Definitie e-health technostarter:

– Rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, waarbij de onderneming producten, processen of diensten verkoopt en 

levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische of creatieve vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie onderscheidenlijk 

van een bestaande creatieve vinding onder meer op het gebied van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, 

en die bijdragen aan zelfregie, zelfredzaamheid of zelfzorg van de patiënt
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Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) – Module 1: Investeren

¹ Alle landen exclusief DGGF landen en landen met sancties.
² Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Lening of garantie ter financiering van 
uitbreiding onderneming of opzetten 
locatie in DTIF-land¹

Subsidieplafond

Periode 2016-2021: Totaal alle modules: 
€ 79.017.000 (waarvan € 45.717.000 
leningen en € 33.300.000 garanties)

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DTIF financiering te 
bespreken met Investment Manager

▪ Gevestigd en substantiële activiteiten 
in Nederland 

▪ Investering vindt plaats in DTIF-land¹

▪ Voldoet aan IMVO-kader²

▪ Goed onderbouwd businessplan met 
zicht op terugbetaling (project is 
commercieel haalbaar)

▪ Markt kan financieringsverzoek niet of 
slechts gedeeltelijk faciliteren

▪ Voldoende omzet en winst, zodat ook 
cofinancier financiering wil 
verstrekken

▪ Activiteiten staan niet op de FMO-
uitsluitingslijst

▪ Bij uitvoering project worden de 
OESO-richtlijnen voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) voor 
multinationale ondernemingen 
nageleefd

Nederlandse onderneming die wil 
investeren in DTIF-land¹

▪ Lening of garantie 

▪ Bij voorkeur cofinancier (met 51%)

▪ Bij voorkeur eigen bijdrage van min. 
20%

▪ Modaliteiten verder bepaald op 
individuele basis

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan opsturen naar 
klantcontact@rvo.nl

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

RVO

Doelgroep

Aangesloten financiersModaliteiten

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

https://www.fmo-im.nl/nl/uitsluitingslijst
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/DTIF_Quickscanformulier%202017.pdf
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Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) – Module 2: Importeren

¹ Alle landen exclusief DGGF landen en landen met sancties.
² Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Lening of garantie ter financiering van 
inkoop van lokale leverancier in DTIF-
land¹

Subsidieplafond

Periode 2016-2021: Totaal alle modules: 
€ 79.017.000 (waarvan € 45.717.000 
leningen en € 33.300.000 garanties)

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DTIF financiering te 
bespreken met Investment Manager

▪ Gevestigd en substantiële activiteiten 
in Nederland

▪ Import van goederen uit DTIF-land¹

▪ Voldoet aan IMVO-kader²

▪ Goed onderbouwd businessplan met 
zicht op terugbetaling (project is 
commercieel haalbaar)

▪ Gedegen (internationale) track record 
en management informatiesysteem

▪ Core business blijft uitgeoefend 
samen met een gerenommeerde 
toeleverancier uit DTIF-land, er is een 
actieve handelsrelatie met deze 
toeleverancier

▪ Toeleverancier in DTIF-land voldoet 
ook aan IMVO-kader (in bezit van 
IMVO-certificering of kan dit binnen 
acceptabele termijn realiseren)

▪ Investering is ontwikkelingsrelevant 
(bijdrage aan lokale groei van 
werkgelegenheid, de duurzame 
overdracht van kennis en 
vaardigheden, technologie en 
innovatie en/of het verbeteren van de 
lokale productie)

Nederlandse onderneming die importeert 
uit DTIF-land¹

▪ Financieringsbehoefte min. € 500.000 
en max. € 15 miljoen 

▪ Looptijd max. 15 jaar

▪ Garanties aan EU-banken of lokale 
banken

▪ Garantiepercentage max. 60%

▪ Directe lening aan Nederlandse 
ondernemer indien garantie niet 
mogelijk is

▪ Marktconforme rente of 
garantiepremie met up-front free van 
1%

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan opsturen naar 
klantcontact@rvo.nl

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

RVO

Doelgroep

AanvraagModaliteiten

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/DTIF_Quickscanformulier%202017.pdf
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Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) – Module 3: Exporteren

¹ Alle landen exclusief DGGF landen en landen met sancties.
² Onder bepaalde voorwaarden mogelijk vóór levering te verstrekken.
³ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Garantie of directe financiering voor 
exporteurs om zaken te doen in DTIF-
land¹

Subsidieplafond

Periode 2016-2021: Totaal alle modules: 
€ 79.017.000 (waarvan € 45.717.000 
leningen en € 33.300.000 garanties)

▪ Wissels kunnen al voor levering 
worden bevoorschot om in 
werkkapitaalbehoefte te voorzien 
onder bepaalde voorwaarden (o.a. 
bank kan onderneming onvoldoende 
krediet verstrekken tijdens uitvoering 
van exporttransactie)

▪ Gevestigd in Nederland en 
substantiële activiteiten in Nederland

▪ Voldoet aan IMVO-kader³

▪ Exporteren kapitaalgoederen of 
(consumenten) goederen 

▪ Goed onderbouwd businessplan met 
zicht op terugbetaling (project is 
commercieel haalbaar)

▪ Voldoende financiële draagkracht en 
continuïteitswaarborging van 
onderneming en afnemer om de 
(voor)financiering te dragen 
(transacties die rendabel zijn)

▪ Bij uitvoering project worden de 
OESO-richtlijnen voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) voor 
multinationale ondernemingen 
nageleefd

▪ In geval van potentieel omvangrijke 
nadelige milieu- of sociale effecten 
(beoordeling aan de hand van IFC 
Performance Standards)

Nederlandse onderneming die 
kapitaalgoederen en (consumenten-) 
goederen exporteert naar DTIF-land¹

▪ Directe garantie bij leverancierskrediet

– Bedrag afhankelijk van DTIF-land

– Kosteloos bij 

exportkredietverzekering

– Dekking tussen 95-98% (max. 

100%)

– Levering moet voltooid zijn²

– Wissels of promessen zijn betaalbaar 

gesteld in Nederland en 

goedgekeurd door Atradius DSB

– Bank is bereid wissels of promessen 

voor gedekte percentage in disconto 

te nemen

▪ Directe financiering aan afnemer in DTIF-
land van kapitaalgoederen:

– Max. € 5 miljoen op basis van 

leverancierskrediet (bevoorschotting 

of disconteren van wissels)

– Voorwaarden gelijk als directe 

garantie

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan opsturen naar  
info.dsb@atradius.com

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

Atradius DSB

Doelgroep

AanvraagModaliteiten

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/DTIF_Quickscanformulier%202017.pdf
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Dutch Good Growth Fund (DGGF) – Module 1: Investeren

¹ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Lening of garantie ter financiering van 
investering van Nederlandse MKB in 
DGGF-land

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DGGF financiering te 
bespreken met Investment Manager

▪ Gevestigd en substantiële activiteiten 
in Nederland

▪ Investering vindt plaats in DGGF-land

▪ Voldoet aan IMVO-kader¹ 

▪ Goed onderbouwd businessplan met 
zicht op terugbetaling (project is 
commercieel haalbaar)

▪ Investering draagt bij aan een 
duurzame economische ontwikkeling 
van het DGGF-land (bijdrage aan 
lokale werkgelegenheid, 
productiecapaciteit en/of 
kennisoverdracht)

Nederlandse MKB (incl. starters) die 
willen investeren in DGGF-land en 
participatiefondsen die zicht richten op 
Nederlandse MKB die willen investeren in 
DGGF-land

▪ Lening of garantie of participatie

▪ Financieringsbehoefte max. € 15 
miljoen

▪ Bepaalde vorm van eigen risico 
gevraagd bijv. inleggen eigen 
vermogen

▪ Bij voorkeur cofinanciering met een 
commerciële bank

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan online invullen of opsturen 
naar klantcontact@rvo.nl

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

RVO

Samenvatting

Doelgroep

Eisen onderneming Uitvoeringskanaal

Aanvraag

Verruiming COVID-19

Modaliteiten

https://www.dggf.nl/landenlijst
https://www.dggf.nl/landenlijst
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.dggf.nl/financieringsmogelijkheden/nederlandse-ondernemer-investeren/quickscan-nederlandse-ondernemers-investeren
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Dutch Good Growth Fund (DGGF) – Module 2: Importeren

¹ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Lening of garantie ter financiering van 
inkoop van lokale leverancier(s) in DGGF-
land

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DGGF financiering te 
bespreken met Investment Manager

▪ Gevestigden substantiële activiteiten 
in Nederland (i.e. voldoende omzet 
en winst met activiteiten in 
Nederland)

▪ Import goederen uit DGGF-land

▪ Gedegen (internationale) track record 
en managementinformatiesysteem

▪ Core business blijft uitgeoefend 
samen met een gerenommeerde 
toeleverancier uit DGGF-land, er is 
een actieve handelsrelatie met deze 
toeleverancier

▪ Voldoet aan IMVO-kader¹ 

▪ Toeleverancier in DGGF-land voldoet 
ook aan IMVO-kader (in bezit van 
IMVO-certificering of kan dit binnen 
acceptabele termijn realiseren)

▪ Goed onderbouwd businessplan met 
zicht op terugbetaling (project is 
commercieel haalbaar)

▪ Import is ontwikkelingsrelevant 
(draagt bij aan lokale groei 
werkgelegenheid, duurzame 
overdracht van kennis en 
vaardigheden, technologie en 
innovatie en/of het verbeteren van de 
lokale productie)

Nederlandse MKB die importeren uit 
DGGF-land

▪ Financieringsbehoefte min. € 500.000 
en max. € 15 miljoen 

▪ Looptijd max. 15 jaar

▪ Garanties aan EU-banken of lokale 
banken

▪ Garantiepercentage min. 60% max. 
80%

▪ Directe lening aan Nederlandse 
ondernemer indien garantie niet 
mogelijk is

▪ Marktconforme rente of 
garantiepremie met up-front free van 
1%

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan online invullen of opsturen 
naar klantcontact@rvo.nl

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

RVO

Doelgroep Aanvraag

Modaliteiten

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

https://www.dggf.nl/landenlijst
https://www.dggf.nl/landenlijst
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.dggf.nl/financieringsmogelijkheden/documenten/formulieren/2019/08/13/quickscan-investeren-nederlandse-ondernemers


Home Page 65

Dutch Good Growth Fund (DGGF) – Module 3: Exporteren

¹ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Lening of garantie of directe financiering 
of exportkredietverzekering voor 
exporteurs om zaken te doen in DGGF-
land

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DGGF financiering te 
bespreken met Investment Manager

▪ Gevestigd in Nederland en 
substantiële activiteiten in Nederland

▪ Voldoet aan IMVO-kader¹ 

▪ Exporteren kapitaalgoederen of 
(consumenten) goederen

▪ Voldoende financiële draagkracht en 
continuïteitswaarborging van 
onderneming en afnemer om de 
(voor)financiering te dragen 
(transacties die rendabel zijn)

▪ Export draagt bij aan een duurzame 
economische ontwikkeling van DGGF-
land (bijdrage aan lokale 
werkgelegenheid, productiecapaciteit 
en/of kennisoverdracht)

▪ In geval van potentieel omvangrijke 
nadelige milieu- of sociale effecten 
(beoordeling aan de hand van IFC 
Performance Standards)

Nederlandse MKB die kapitaalgoederen 
en (consumenten)goederen exporteert 
naar DGGF-land

▪ Exportkredietverzekering 
kapitaalgoederen:

– Max. schadevergoeding € 30 

miljoen

– Kosten verzekeringspremie

▪ Directe financiering aan afnemer in 
DGGF-land van kapitaalgoederen:

– Max. € 5 miljoen op basis van 

leverancierskrediet 

(bevoorschotten of disconteren 

van wissels)

– Alleen samen met 

exportkredietverzekering

– Alleen mogelijk als huisbank niet 

wil financieren

▪ Lening of garantie 
consumentengoederen:

– Max. bedrag € 30 miljoen

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quick Scan online invullen of opsturen 
naar info.dsb@atradius.com

▪ Gesprek met exportkredietspecialist 
Atradius DSB om projectplan toe te 
lichten en beoordelen of onderneming 
in aanmerking komt

Atradius DSB

Doelgroep Aanvraag

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

Modaliteiten

https://www.dggf.nl/landenlijst
https://www.dggf.nl/landenlijst
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.dggf.nl/financieringsmogelijkheden/nederlandse-ondernemer-exporteren/quickscan-nederlandse-ondernemers-exporteren
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Dutch Good Growth Fund (DGGF) – Module 4: Starters

¹ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, RVO gebruikt MVO-criteria gebaseerd op OESO-richtlijnen en IFC Performance Standards.

Ondersteuning voor zaken doen in 
opkomende markt / ontwikkelingslanden

▪ Gevestigd en substantiële activiteiten 
in Nederland

▪ Minder dan 50 personen in dienst

▪ Jaaromzet óf balanstotaal is minder 
dan € 10 miljoen

▪ Voldoet aan IMVO-kader¹ 

▪ Uitgewerkt businessplan, met 
onderbouwde financiële prognose (bij 
voorkeur al enige omzet 
gegenereerd)

▪ Zicht op zeer goed marktpotentieel 
met ervaren team dat in staat is om 
de onderneming op te bouwen en het 
product te vermarkten

▪ Creatie van lokale impact 
(werkgelegenheid, kennisoverdracht 
en/of productieverbetering)

▪ Bestaat nog geen 5 jaar (KVK-
inschrijving)

▪ Aandeelhouders die meer dan 25% 
van de aandelen hebben, bestaan 
ook nog geen 5 jaar (KVK-
inschrijving)

▪ Voldoet aan eisen gebaseerd op 
'substance eisen' van Belastingdienst

▪ Zeggenschap in een eventuele lokale 
werkmaatschappij in DGGF-land

Nederlandse starters die een product 
ontwikkelen voor, exporteren naar, 
produceren in of importeren uit een 
DGGF-land.

▪ Lening 

▪ Max. € 600.000

▪ Rente van 3% jaarlijks

▪ Aflossingsvrije periode bespreekbaar

▪ Max. 80% van kosten van investering 
financierbaar

▪ Rest moet als eigen vermogen 
worden ingebracht (incl. stevig 
financieel commitment key 
management)

▪ Regelhulptool om te kijken of regeling 
geschikt is voor onderneming

▪ Quik Scan online invullen of opsturen 
naar klantcontact@rvo.nl

▪ Gesprek met RVO adviseur om 
projectplan toe te lichten en 
beoordelen of onderneming in 
aanmerking komt 

▪ Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst

▪ Onafhankelijke adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen

RVO

Doelgroep Aanvraag

Modaliteiten

Samenvatting Eisen onderneming Uitvoeringskanaal Verruiming COVID-19

▪ Individuele mogelijkheden bij 
bestaande DGGF financiering te 
bespreken met Investment Manager

https://www.dggf.nl/landenlijst
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/internationalefinanciering/
https://www.dggf.nl/financieringsmogelijkheden/nederlandse-ondernemer-investeren/quickscan-nederlandse-ondernemers-investeren
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Herverzekering kortlopende

leverancierskredieten
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Herverzekering kortlopende leverancierskredieten

¹ Zijn zelf geen verzekeraar maar gevolmachtigd agenten, die de (Nederlandse) portefeuille beheren van buitenlandse verzekeringssyndicaten.

Garantieplafond

€ 12 miljard wordt naar rato van 
uitstaande limieten per 1 december 2019 
verdeeld over verzekeraars

Herverzekering van de portefeuilles van 
de verzekeraars voor 2020 en eerste half 
jaar 2021

▪ Niet toegestaan om tijdens looptijd 
herverzekering:

– Bonussen toe te kennen

– Salaris te verhogen van 

dagelijkse beleidsbepalers voor 

de Nederlandse activiteiten 

– Dividenden uit te keren die 

kunnen worden toegeschreven 

aan Nederlandse activiteiten

▪ Mass actions zijn strikt verboden
▪ Limieten kunnen alleen worden 

aangepast in de volgende gevallen:

– Een failliet bedrijf

– Verzekerde vraagt om verlaging 

van limiet omdat die niet langer 

nodig heeft

– Uit jaarcijfers 2019 blijkt dat 

financiële situatie van bedrijf 

niet langer afgegeven limiet 

rechtvaardigt

– Na beëindiging herverzekering in 

winding down periode (3 

maand) om voor te bereiden op 

volledig dragen van risico’s door 

verzekeraar

Verzekeraars met een portefeuille met
Nederlandse verzekerden

▪ Schades die voor 1 maart 2020 zijn 
uitgekeerd komen niet in aanmerking

▪ Vergoeding van 90% voor eerste € 5 
miljard daarboven 100% van schade 

▪ Eigen risico 10% over eerste € 1 
miljard aan schade 

▪ Over bestaande polissen moeten alle 
premies over 2020 worden 
afgedragen 

▪ In ruil een vergoeding voor 
operationele kosten

▪ Nieuwe polissen moet 90% van  
premies worden afdragen 

▪ Nieuwe polissen wordt 90% vergoed 
van schades en incasso’s door Staat

▪ Looptijd t/m 30 juni 2021

Ministerie van Financiën

Samenvatting

Doelgroep

Eisen verzekeraars Uitvoeringskanaal

VerzekeraarsModaliteiten

Verzekerden

▪ Limieten die op 1 januari 2020 van 
kracht blijven in stand of worden 
waar nodig hersteld

▪ Premies nieuwe polissen reflecteren 
het verslechterde marktrisico

▪ Bij verlenging van een polis mogen 
alleen aanpassingen worden 
doorgevoerd die onder normale 
omstandigheden ook worden 
toegepast

▪ Debiteur krijgt 30 dagen om aan te 
tonen dat hij nog in betaling in staat 
is nadat verzekeraar limiet verlaagd

▪ Atradius

▪ Coface

▪ Euler Hermes

▪ Nexus¹

▪ Mercury¹  

▪ Credendo
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