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Meer informatie

Algemeen:

▪ KvK - overzicht maatregelen voor ondernemers & veel gestelde 

vragen

Financieringsmaatregelen:

▪ TechLeap – alle informatie voor start- en scale-ups op een rij

▪ Regionale Ontwikkelingsmaatschapijen: alle informatie over 

de COL

▪ InvestNL – informatie over TOPPS

▪ Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO): Borgstelling 

MKB-C regeling (BMKB-C)

▪ RVO: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Inhoudsopgave

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/#4
https://www.techleap.nl/content/corona-support
https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go
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Doelgroep

1. Innovatieve startups, scale-ups en mkb-ers

2. COL: bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen 

gefinancierd zijn en mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei 

hebben gefinancierd met intern eigen vermogen

3. TOPSS: geen mkb-ers, alleen specifiek omschreven innovatieve 

start- en scale-ups

COL vs TOPPS

1. De Corona Overbruggingslening (COL) is een instrument van de 

Nederlandse overheid die wordt uitgevoerd door de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs)

2. Het Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en 

Scale-ups (TOPPS) is door Invest-NL geïnitieerd en heeft tot doel 

om het bedrag van de COL te verdubbelen



2. CORONA OVERBRUGGINGSLENING (1/3)

4

CRISISMAATREGELEN

Corona Overbruggingslening 

Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is welke een 

tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een 

vervolgronde

1. Financiering tussen de EUR 50.000,- en EUR 250.000,-

a) Een lening tegen 3% rente

2. Financiering tussen EUR 250.000,- en EUR 500.000,-

a) Een lening tegen 3% rente

b) 25% van het gevraagde bedrag wordt ingebracht door 

huidige of nieuwe (externe) aandeelhouders

3. Financiering tussen EUR 500.000,- en EUR 2mn

a) Dezelfde regeling als voor leningen van €250.000,- tot 

€500.000,- , 

b) Op de 3% rente komt een jaarlijkse premie van 2%

c) De co-financiers krijgen het recht om de lening te 

converteren bij een volgende financieringsronde

Rentebetaling & looptijden

1. COL’s tot  EUR 500.000,-

a) Looptijd van 3 jaar

b) Eerste jaar aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal 

aflossen inclusief rentebetalingen

c) Boetevrij vervroegd aflossen

2. COL’s boven de  EUR 500.000,-

a) Rente + premium worden bijgeschreven bij de hoofdsom

b) Aflossing vindt plaats na 3 jaar of op moment van conversie 

door de co-financiers

c) Boetevrij vervroegd aflossen mag mits het om 

aflossingsbedragen van minimaal EUR 50.000,- gaat

d) Co financiers mogen kiezen of aflossing of converteren 

hoofdsom plus gecumuleerde rente en premium.
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Uitvoering

De ROM’s zien de uitvoering van de COL-faciliteit als een collectieve 

verantwoordelijkheid en zullen de uitvoering landelijk zo uniform 

mogelijk gaan uitrollen. ROM’s streven naar een uitvoeringstermijn 

(uitbetaling) van 4 tot 9 werkdagen voor de financieringen kleiner dan 

EUR 500.000,- en maximaal drie weken voor financieringen tussen 

EUR 500.000,- en EUR 2mn

Aanvraagprocedure COL

Aanvragen voor een COL kunnen alleen plaatsvinden via een 

speciaal hiervoor ontwikkelde portal. Deze portal is te bereiken via 

de websites van de ROM’s, Invest-NL en TechLeap

Criteria (selectie van meest belangrijke)

1. Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen

2. 12 maands-liquiditeitsoverzicht met financieringsbehoefte ten 

gevolge van Covid-19

3. Toets op mogelijkheid BMKB-C- of GO-regeling

4. Jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals budget 2020

5. Onderbouwing dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is 

van Covid-19-crisis

6. Comfort dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en 

lening binnen 3 jaar wordt afgelost

7. Standaard juridische documentatie: geen onderhandeling mogelijk

http://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal
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Provincie ROM Website Beschrijving

Groningen, Friesland and 

Drenthe
NV NOM www.nom.nl

NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland met als 

doelstelling om de economie in Noord-Nederland te versterken. Aandeelhouders in NOM zijn het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. 

Gelderland and Overijssel Oost NL www.oostnl.nl

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en 

Gelderland versterken wij de regionale economie. Naast de financiële middelen stelt Oost NL ook 

haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech.

Brabant
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

(BOM)
www.bom.nl

De BOM helpt bij het realiseren van ambities, het betreden van nieuwe markten en de 

ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten in de provincie 

Brabant.

Limburg LIOF www.liof.nl
LIOF werkt samen met de Provincie Limburg, het Ministerie van EZK en andere regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) aan steunmaatregelen voor ondernemers. 

Zuid-Holland InnovationQuarter www.innovationquarter.nl

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland met de 

kernopdracht: Het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het 

innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland.

Flevoland Horizon www.horizonflevoland.nl

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. De insteek is om ondernemers 

te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten ze zich 

leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.

Noord-Holland
Innovatiefonds Noord-Holland 

(coördinatie)
www.innovatiefondsnoordholland.nl

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland 

worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, 

gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

Utrecht ROM Regio Utrecht io www.romregioutrecht.nl

De ROM Regio Utrecht versterkt de economische structuur van de Regio Utrecht en richt zich 

hierbij op de thema’s uit de REA; toekomst bestendige leefomgeving, gezonde mensen en 

digitalisering.

Zeeland Impuls Zeeland www.impulszeeland.nl
Impuls Zeeland biedt een snelle ingang naar alles wat ondernemers in Zeeland verder brengt, 

zoals marktinformatie, bedrijfskundige support en de juiste contacten.

http://www.nom.nl/
http://www.oostnl.nl/
http://www.bom.nl/
http://www.liof.nl/
http://www.innovationquarter.nl/
http://www.innovatiefondsnoordholland.nl/
http://www.romregioutrecht.nl/
http://www.impulszeeland.nl/
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TOPSS

Hoewel in beginsel het TOPSS apart kan worden verstrekt, zal het in 

de praktijk als een verdubbelaar van de COL kunnen werken

1. Financieringsronde groter dan EUR 2mn

2. TOPSS neemt maximaal 50% voor haar rekening

3. Commerciële voorwaarden (dit in tegenstelling tot COL)

Leningsvoorwaarden

1. Convertible met looptijd van 3 jaar, aflossingsvrij

2. Rente is 8% betaalbaar bij conversie of aflossing

3. Geen tussentijdse aflossing mogelijk

4. Conversierecht voor Invest-NL

5. Conversiekoers is de laagste van de laatste en eerstvolgende 

kwalificerende financieringsronde (evt. met discount)

6. Liquidatiepreferenties afhankelijk van risicoprofiel en voorwaarde 

eerdere financieringsronde

7. Zeggenschap voor Invest-NL op belangrijke (financiële) besluiten
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Uitvoering & beoordeling

1. Financieringsrondes tussen EUR 2 mn en EUR 5 mn worden door 

ROM’s behandeld in samenwerking met Invest-NL

2. Boven de EUR 5 mn verloopt het proces volledig via Invest-NL

3. Invest-NL hanteert een versneld investeringsproces van 3-5 

weken

4. Een due diligence zal onderdeel zijn van het proces

5. Proposities met maatschappelijk belang krijgen voorrang (FTE, 

CO2, R&D)

6. Toetsing MVO-beleid is onderdeel van de beoordeling.

Aanvraagprocedure COL

Aanvragen voor TOPSS kunnen alleen plaatsvinden via een speciaal 

hiervoor ontwikkelde portal, Deze portal is te bereiken via de 

websites van Invest-NL, ROM’s en TechLeap.

Criteria (selectie van meest belangrijke)

1. Financieringsbehoefte is direct gevolg van Covid-19 crisis

2. Fresh-money beginsel, dus geen aflossingen bestaande faciliteiten 

of leningen, of op een andere manier geld aan het bedrijf onttrekken

3. De financieringsbehoefte is goed onderbouwd en voorziet in 

minimaal 18 maanden runway

4. Private financiers/ROM’s financieren minimaal 50% van de ronde

5. Professionele co-investeerders beschikken over een relevant 

trackrecord

6. Er is een duidelijke noodzaak voor financiering door Invest-NL en 

onderbouwing dat bestaande financiers het zelf niet kunnen

7. Aanwezigheid van ervaren management en betrokken financiers

8. Er is sprake van een financieel-administratief solide organisatie

9. Er is een realistische cashflow prognose voor 18 maanden

10.Er is sprake van een sterk trackrecord pre-Corona en een gezonde 

omzet en winstpotentie na Covid-19

http://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal
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GO-faciliteit: max EUR 150 mn totale financiering

• Borgstelling is verhoogd tot 80% voor een groot bedrijf en 90% 

voor het mkb

• Maximum financiering tijdelijk opgehoogd tot EUR 150 mn

• Maximale looptijd 8 jaar, minimale looptijd ½ jaar

• Bank zal haar risico’s beoordelen en zelfstandig besluiten de 

financiering te verstrekken

• In beginsel is “standaard”-informatiepakket noodzakelijk: recente 

jaarrekeningen, tussentijdse cijfers en meerjarige prognose

BMKB-C-regeling: max EUR 2 mn totale financiering

• Regeling werkt als een verhoging van de zekerheden voor de 

huisbank

• Garantieprovisie voor de overheid: 2%

• Van de totale financiering mag 75% als BMKB-C worden verstrekt, 

hiervan wordt 90% afgedekt door de overheid

• 10% borgstelling door ondernemer verplicht

• Looptijd financiering maximaal 2 jaar

• Bank behoudt risico en zal dit beoordelen in het al dan niet 

verstrekken van de financiering

• Beoordelingscriteria zijn inmiddels per bank bekend. Cruciaal is goed 

onderbouwde prognose 2020; vóór en nadat Corona. Daarnaast 

moet toekomstige levensvatbaarheid zo duidelijk mogelijk worden 

gemaakt

• Banken hebben criteria en proces gestandaardiseerd en kunnen naar 

eigen zeggen goed opschalen
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Fiscus: uitstel belastingbetaling

• Vanaf 1 maart 2020

• Geldt voor loonbelasting, omzetbelasting en 

vennootschapsbelasting

• Voor huidige en toekomstige aanslagen

• Brief aan fiscus met verzoek volstaat

Min SoZaWe: NOW-regeling

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

(deeltijd-WW)

• Loonkostensubsidie tot 90%

• Wordt berekend op basis van omzetuitval

• Vooralsnog voor de komende 3 maanden

• Uitwerking regeling is bewerkelijk geworden, vraag hulp van 

financieel adviseur

• Online aanvraag volstaat

Banken: uitstel betaling rente en aflossing

• Automatisch (ABN Amro) of aanvragen (Rabobank (uiterlijk 31 

maart 2020), ING, Triodos, Volksbank, BNG)

• Voor bedrijven die in de kern gezond zijn

• Leningen kleiner dan EUR 2,5 mn

• Uitstel geldt voor 6 maanden


