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Uit het persbericht

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een 
deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl 
juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het 
toekomstig verdienvermogen van Nederland.
Tijdelijke overbruggingsfinanciering
Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt 
zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve 
bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. 
Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een 
tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. De hoogte 
van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2 miljoen. Voor grotere 
financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. 
Waar mogelijk zal er zoveel mogelijk samen worden opgetrokken met private 
investeerders.
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Doelgroep

• Startup: een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van het tekenen 
van de eerste overeenkomst tot verstrekking van risicokapitaal maximaal vijf jaar 
ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. 
Verzelfstandigde resp. nieuwe eenheden van bestaande bedrijven, mits ondergebracht in een 
nieuwe rechtspersoon die aan genoemd uitgangspunt voldoet, worden eveneens als starter 
aangemerkt.

• Scale-ups: een bedrijf met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in 
de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan 
de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename 
van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.

• Innovatief MKB: een bedrijf met 10 – 250 werknemers die product, proces en/of 
marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling 
dan wel een combinatie van beiden, als bedoeld in de AGVV, plaats vinden met als doel 
realisatie van financieel en maatschappelijke rendement. 

• MKB-ondernemingen zonder bancaire financiering



MKB-ondernemingen zonder 
bancaire financiering
• Deze KMO’s zonder bancaire kredietrelatie zijn met overwegend met 

extern eigen vermogen gefinancierd en die met overwegend intern 
eigen vermogen gefinancierd zijn

• Extern eigen vermogen  : gestort door angel investors, 
participatiemaatschappijen, risicokapitaalinvesteerders, groepen van 
angel investors.

• Intern eigen vermogen : door een onderneming zelf opgebouwd uit 
ingehouden gerealiseerde winsten



Doelgroep MKB-ondernemingen zonder bancaire 
financiering

• In de communicatie wordt nadrukkelijk aangegeven dat de regeling niet openstaat voor 
retail, horeca, zelfstandigen, klein zakelijke dienstverlening en andere microbedrijven. Dit 
is de focus-doelgroep van Qredits. Eventuele aanvragen vanuit deze doelgroep zullen 
worden doorgeleid naar Qredits. 

• Hetzelfde geldt voor aanvragen onder de €50.000. Afwijzing door Qredits is geen reden 
om aanvraag alsnog in behandeling te nemen.

• Er moet sprake zijn van een privaatrechtelijke entiteit (BV, NV of coöperatie). Hiermee 
worden verenigingen en stichtingen automatisch uitgesloten. 

• Faciliteit staat ook open voor gezonde MKB-bedrijven die geen bancaire kredietrelatie 
hebben, maar wel voldoen aan de overige criteria. 

• Dit betreft alleen aanvragen voor een overbruggingslening groter dan €250.000,-

• Deze bedrijven dienen zich in eerste instantie te melden bij de bank waar ze hun 
zakelijke rekening hebben lopen. Pas na afwijzing door de bank voor bijvoorbeeld een 
BMKB- of een GO-lening komen ze in aanmerking voor de COL-faciliteit met 25% co-
financiering.(bewijs hiervan te overleggen)



MKB volgens definitie KMO in de AAGV

• KMO’s (Klein en Middelgrote Ondernemingen)

• Altijd < 250 mdw én altijd omzet < 50 mln en/of balanstotaal < 43 
mln.

• Bij alle ‘verbonden’ partijen (onder gezamenlijke invloed) worden de 
getallen bij elkaar opgeteld

• Bij ‘partnerbedrijven’ (belang van meer dan 25% maar geen 
verbonden partij) moeten de getallen bij elkaar worden opgeteld. Bij 
partnerbedrijven het pro rata aandeel van een vennootschap er direct 
boven en direct beneden. 



Niet in aanmerking komen ‘bedrijven in 
moeilijkheden’ per 31.12.2019
• Een vennootschap of onderneming waarbij meer dan de helft van haar 

(aandelen)kapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. (art. 2 lid 
18a en 18b AGVV). 
• Uitzondering hierop zijn: KMO’s die niet ouder zijn dan drie jaar en KMO’s die ten 

aanzien van risicofinancieringssteun binnen zeven jaar na haar eerste commerciële 
verkoop in aanmerking komen voor risicofinancieringsinvestering;

• Wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure 
loopt of volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om aan een 
collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen (art. 2 lid 18c 
AGVV);

• Wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog 
niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel 
herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds in een 
herstructureringsplan zit (art. 2 lid 18d AGVV).



Criteria

• Te ontvangen informatie

• Oordeel 

• Is de onderneming door de Covid-19 crisis  én 

• is de onderneming redelijkerwijs in staat na 1 jaar de financiering weer 
binnen twee jaar terug te betalen. 

• Ergo zicht op break-even binnen 1 jaar of op een vervolgronde na 1 jaar.



Criteria : ontvangen informatie

• Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit 
financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de 
aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 
maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte 
overbruggingskrediet). 

• jaarrekeningen 2018 en 2019, Businessplan en  budget 2020 (voor zover 
beschikbaar) 

• Bij categorie MKB zonder leningen ook toets op mogelijkheid gebruik te 
maken van BMKB- of GO-regeling. (een schriftelijke afwijzing van een bank 
overleggen)

• meewerken aan Due Dilligence en alle gevraagde informatie op te leveren, 
inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.



Criteria : beoordelen

• Het businessplan en data uit de aanvraag (en navraag indien nodig) moeten het mogelijk maken 
om over het onderstaande een oordeel te vellen.

• Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan 
wel werkkapitaal.

• Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen. (dus met deze middelen mogen geen 
andere financieringen worden afgelost)

• Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-
crisis.

• Bedrijven moeten aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroffen, 
inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen. 

• Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de 
Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de 
huidige COVID-19-uitbraak. 

• Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan 
plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.



Toets maximale staatssteun

• Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de 
paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige 
COVID-19-uitbraak. :

• ntb



Criteria, 

• Bedrijven mogen slechts eenmalig financiering aanvragen, tenzij van 
Rijkszijde wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen omdat de 
crisis langer duurt dan gehoopt.

• Er wordt gebruik gemaakt van een standaard juridische 
documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de 
voorwaarden van het overbruggingskrediet (of de converteerbare 
lening voor co-investors)



Criteria

• in de voorafgaande periode van twaalf maanden zijn niet meer middelen 
ten behoeve van derden aan de onderneming onttrokken dan noodzakelijk 
voor een redelijk te achten bedrijfsvoering en evenmin is een verplichting 
tot een zodanige onttrekking aangegaan (het moet dus verantwoord 
geweest zijn dat toen gedaan te hebben);
• (In jaarrekening te toetsen)

• de Ondernemer dient ten behoeve van de aanvraag van een 
Overbruggingskrediet inzichtelijk te maken welke mitigerende, 
kostenverlagende maatregelen hij heeft genomen en dat voor de COVID-19 
uitbraak sprake was van een veelbelovende businesscase;
• Obv eigen assessment



Toets omvang 

• Voor Overbruggingskredieten met een looptijd tot na 31 december 2020 bedraagt de 
hoofdsom van het Overbruggingskrediet niet meer dan: 

• het dubbele van de jaarlijkse loonsom van de begunstigde Ondernemer (met inbegrip 
van de sociale lasten en de kosten van personeel dat op de locatie van de onderneming 
werkt, maar formeel op de loonlijst van onderaannemers staat) voor 2019 of het laatste 
jaar waarvoor dit bedrag bekend is. Bij op of na 1 januari 2019 opgerichte 
Ondernemingen mag het maximumbedrag van het OVerbruggingskrediet niet hoger zijn 
dan de geraamde jaarlijkse loonsom voor de eerste twee exploitatiejaren; of

• 25% van de totale omzet van de begunstigde Ondernemer in 2019; of

• met passende motivering en op basis van zelfcertificering door de begunstigde 
Ondernemer van zijn liquiditeitsbehoeften[1] mag het bedrag van het 
Overbruggingskrediet worden verhoogd om de liquiditeitsbehoeften vanaf het 
moment van toekenning te dekken voor de komende 18 maanden voor kmo’s (en voor 
de komende 12 maanden voor grote ondernemingen);

• [1] De liquiditeitsbehoeften kunnen zowel werkkapitaal als investeringskosten omvatten.



De faciliteiten

Documentatie voor alles onder 2 mln niet onderhandelbaar



CoronaOverbruggingsLening COL

• Bij faciliteiten tussen de 50k en 250k geen inbreng van 
aandeelhouders

• Bij faciliteiten groter dan 250k moet dus door aandeelhouders / 
derden 25% van de aanvraag worden ingebracht. 

• Bij een faciliteit van 300k is dit dus 75k, waardoor er 225k aan COL 
vertrekt wordt door de ROM

• Zekerheden: op verzoek moet onderneming meewerken om deze te 
verkrijgen



Vormgeving tickets >500k<2 mln

Deel 1 (Staatsdeel; 75%):

• Geen CAL, maar lening met mezzanine-karakter

• 3% pj bullet + premium van 2% per jaar (te berekenen op kwartaalbasis)

• Standaard looptijd van 36 maanden, met tweemaal mogelijkheid tot verlenging.

• Lening is vervroegd aflosbaar, waarbij premium geldt van 0,5% per kwartaal. 

• Leningdeel co-financiers (25%) kan bij een eerstvolgende investeringsronde worden geconverteerd mits tegelijkertijd of 
voorafgaand het staatsdeel (75%) (vervroegd) is afgelost. 

• Hierbij geldt premium + rente Staat op moment van conversie = discount investeerders. (Rekenvoorbeeld conversie na 18 
maanden premium + rente Staat 7,50%, dus conversiediscount investeerders 7,50%) 

• ROM discretionaire bevoegdheid:  geen aflossing bij conversie investeerders indien aannemelijk dat dit de continuïteit van het 
bedrijf in gevaar brengt. Dan loopt lening (+premium) door en moet aflossing plaatsvinden binnen 3 jaar (+2)

• Overige voorwaarden cf andere COL’s, dus bv geen strafconversie.

• Deel 2 (cofinanciers; 25%):

• Zelfde kenmerken als bovenstaand

• Maar cofinanciers hebben recht om te converteren bij volgende financieringsronde tegen discount (zie hierboven voor 
berekening), mits tegelijkertijd of voorafgaand staatsdeel COL (vervroegd) is afgelost.



Vormgeving tickets >2 mln <5 mln

(TOPSS; Tijdelijke Overbruggingskredieten Programma voor Startups & Scale-ups)

• Valt buiten de €100 miljoen COL-faciliteit EZK. Financiering tlv eigen fondsen ROM’s en Invest-NL.

• Cofinancieringsinstrument vanuit Invest-NL mede tot doel om ROM’s financieel en operationeel te ontlasten door 
cofinanciering beschikbaar te stellen voor grotere tickets

• Aanvragen tot €5 miljoen via Online Portal komen eerst bij de ROM’s binnen. Indien geen directe betrokkenheid of 
belangstelling ROM’s doorsturen naar Invest-NL (Let op! Invest-NL neemt deze transacties alleen in behandeling als 
private financiers minimaal 50% van de ronde financieren). 

• Invest-NL verstrekt minimaal 1mln / max. 50% cofinanciering op deze transacties. ROM’s worden geacht minimaal 
500k te investeren. 

• Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening (3 jaar aflossingsvrij, 8% PIK-rente, conversie 
tegen laagste vorige of volgende ronde, recht voor conversie bij Invest NL)



Vormgeving tickets >2 mln <5 mln

• Versneld investeringsproces van 3-5 weken. Zoveel mogelijk gezamenlijk (analyse, DD).

• Met name interessant voor eigen of nieuwe portfoliobedrijven

• Om misverstanden te voorkomen. Er zijn dus 3 transacties mogelijk:

• Invest-NL + ROM + VC

• Invest-NL + ROM

• Invest-NL + VC (wanneer ROM de transactie doorstuurt)



De faciliteit : 
Corona Overbruggings Lening

• Eerste tranche 100 mln

• Verdeling over de provincies naar rato aandeel provincie in BNP



De stappen

• 1) Invoer door ondernemer op gezamenlijke platform (Techleap , 
ROM’s & InvestNL)

• 2) Eerste selectie door platform. 

• 3) Allocatie door platform naar ROM’s (alles < 5 mln, daarboven 
rechtstreeks naar INvestNL)

• 4) Ontvangst van email met alle bijlagen

• 5) Behandeling door ROM incl communicatie met onderneming

• 6) Bij toekenning. Uitwerken documentatie.



De stappen

• 7) versturen Overeenkomst naar Onderneming. Digitaal ondertekenen 
via DocuSign

• 8) Uitbetaling 

• 9) Monitoring (ntb per ROM)

• 10) Start terugbetaling na 1 jaar  



Site Techleap/ROMs/InvestNL



1 Invoer in platform

• Invoer door ondernemer op platform   www.  Adres volgt

• Eerst tekst over modaliteiten, & Q&A, daarna
• Bent u start up, scale up
• onderneming die voor de crisis financieel gezond was en nog geen bank- of 

alternatieve financiering nodig had. (eerst naar bank)

• Had u voor de crisis zicht op financieel duurzaam business model of 
financieringsronde om daar te komen.

• Hoeveel overbrugging nodig voor komende 9 maanden

• Uploaden van jaarcijfers 2018,2019,BP 2020, budget 2020, liq prognose 
komende 12 maanden.



screenshot



1. Invoer op het platform

• Veel vragen

• Teneinde ons proces eenvoudiger te maken

• Maar geen STP / API mogelijk op deze korte termijn

• Vergt voorbereiding. Mogelijk begeleiding nodig voor kleinbedrijf.

• Verwijzen naar partners 



2 Eerste selectie door het platform

• Er komt een helpdesk voor ondernemers die vragen hebben over het 
invullen van het platform

• Tel nummer techleap : ….volgt nog

• Bij inhoudelijke vragen wordt naar ROM’s verwezen



3 Allocatie naar ROM’s

• Dit gebeurt adhv selectie provincie

• Incidenteel kan het voorkomen dat een partij zich meldt en blijkt dat 
deze bij een andere ROM reeds bekend is. Dan afstemmen.



4 Ontvangst email / download

• Ontvangst email op nieuw aangemaakt email-adres

• Met worksheet en bijlages

• Bij sommige ROM’s wordt alles ingelezen.

• 2 personen per ROM hebben inzicht in platform en zorgen voor 
downloads

Proces per ROM kan intern variëren vanwege gebruik andere systemen



5 Behandeling bij ROM

• A en B  zorgen voor de verdeling van de aanvragen onder het team

• De individuele behandelaar beoordeelt en vult de worksheet aan. 

• Behandelaar beoordeelt of aanvraag komt door crisis en dat er na 12 
maanden zicht is op break-even of een vervolgronde. Kijkt hierbij naar 
product/markt/business model/team/financials/structuur  en neemt waar 
nodig contact op met ondernemer/aanvrager.

• Ook check van UBO’s obv openbare bronnen cf bestaand proces.

• Mate van diepgang hangt af van omvang aanvraag

• Met name doelgroep en criteria zijn cruciaal 

• Behandelaar vult de worksheet aan tot en met conclusie : Ja/nee/twijfel



Voorbeeld van werkblad



Bij  > 2 mln samenwerking met 
Invest NL
• Indien positief beeld

• Neem contact op met InvestNL

• Via email-adres . Procedure volgt nog.

• Stem DD af en verloop van verdere proces. 

• Als inbreng ROM, dan tenminste 500k, dus ROM loopt ook haar eigen 
proces.  Het kan ook zo zijn dat VC/andere aandeelhouders 50% al 
doen en inbreng niet nodig is. Dan rechtstreeks.

• Procesinfo hierover volgt nog



6 Besluit en 7 Documentatie

• Het advies en toekenning wordt gemotiveerd vastgelegd

• Afwijzigingsbrief/mail met diverse redenen is voorhanden. Geen 
namen van betrokken behandelaar. Per ROM brief  

• Bij toekenning wordt Leningsovereenkomst opgesteld en per 
docusign. (en document voor derden bij > 250k aan onderneming 
toegezonden) / 

• automatische incasso formulier per ROM nadien te regelen 

• Bij toekenning CLA (500k – 2 mln) dienen ook alle aandeelhouders 
mee te tekenen. ntb



8 Uitbetaling

• Ingeval van < 250k   indien alles door juiste partij ondertekend is kan 
worden uitbetaald. Uitbetalingsverzoek cf huidige proces

• Ingeval van > 250k – 500k . Ook bewijs van getekende documentatie 
derden (25%) Verder cf huidig proces ROM’s

• Ingeval van > 500k . CLA door alle partijen getekend alsook bewijs van 
getekende versie van CLA van derden (25%)

• Ingeval > 2 mln. Maatwerk met InvestNL



Overig

• Er is uitgebreide Q&A beschikbaar

• Helpdesk Techleap / doorloop zelf ook platform als dit live gaat.

• Helpdesk per ROM

• Contact Invest NL

• Operationeel coördinator per ROM

• Landelijke werkgroep afvaardiging vanuit iedere ROM

• Twee personen met toegang tot techleap platform

• Vervolgsessies per ROM over interne proces na ontvangst



Vragen ?




