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Geachte Kamerleden, 
 
 
Vorige week heeft het kabinet de verlenging en uitbreiding van het noodpakket banen en economie 
aangekondigd. Aanstaande donderdag spreekt uw Kamer hierover met het kabinet. Vanuit Techleap.nl 
willen we u daarom nader informeren over de huidige urgente situatie in de startup en scale-up sector 
en de discrepanties met het steunpakket, zodat u dit kunt betrekken bij het debat.  
 
De te beperkte financiële steun ten behoeve van de vitaliteit van het tech ecosysteem baart ons 
namelijk zorgen met het oog op het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Het loopt ook uit de 
pas met de innovatieagenda van het kabinet waarbij miljarden worden vrijgemaakt voor een groeifonds 
dat innovatie moet stimuleren. Tegelijkertijd wordt nu onvoldoende geïnvesteerd in de techsector die 
juist zo belangrijk is voor het (toekomstige) verdienvermogen van Nederland.  
 
Doordat startups en scale-ups vanwege hun bijzondere status geen gebruik kunnen maken van de 
andere regelingen en het huidige bedrag voor de COL niet afdoende is om startups en scale-ups door de 
crisis te helpen, komt de continuïteit van het techecosysteem sterk onder druk te staan. Daarom 
verzoeken we u met klem te pleiten voor het ophogen van het budget van de COL met €200 miljoen 
(naast de huidige beschikbaar gestelde €250 miljoen) en het oprichten van een co-investeringsfonds. 
We lichten dit hieronder graag toe.  
 
Behoud van innovatievermogen 
De meeste startups en scale-ups kunnen geen gebruik maken van de bestaande regelingen door hun 
vroege fase of snelle groei waardoor het omzetcriterium van de NOW of de vaste lasten regeling uit het 
tweede steunpakket niet aansluit of doordat ze niet bancair gefinancierd zijn. Als steunmaatregel voor 
deze innovatieve bedrijven heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met 
Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) daarom de Corona Overbruggings 
Lening (COL) opgezet. Hiervoor is in twee tranches in totaal €250 miljoen beschikbaar gesteld (€100 
miljoen eerste tranche, €150 miljoen tweede tranche). 
 
Hoewel we blij zijn met deze inspanningen, constateren we ook dat het bedrag dat hiervoor is 
vrijgemaakt, niet genoeg is om deze bedrijven die zo cruciaal zijn voor het toekomstige 
verdienvermogen van Nederland, door de corona-storm te helpen. Dat tonen de cijfers uit het COL-
portal dat door Techleap.nl wordt beheerd, overduidelijk aan. Deze zijn samengevat in bijgevoegde 
graphic. Sinds het openstellen van de regeling op 29 april jl. zijn er meer dan 1500 aanvragen gedaan 
voor een totaalbedrag van €536 miljoen. Het kabinet benoemde het grote aantal aanvragen zelf al in de 
Kamerbrief van 20 mei jl.. Daarbij heeft het kabinet in dezelfde brief aangegeven dat het van belang is 
dat de provincies als aandeelhouders van de ROMs eveneens dienen bij te dragen. Gegeven de 
onderlinge verschillen in hoeveelheid aanvragen en urgentie bestaat daarmee het risico op regionale 
verschillen in aanvullende steun. Dit vinden we onwenselijk.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
We pleiten er dan ook met klem voor om extra budget beschikbaar te stellen van in totaal €200 miljoen, 
bovenop de toegezegde €250 miljoen. Deze is gebaseerd op de prognose van het benodigde bedrag tot 
eind 2020. Daarbij merken we op dat dit geen gift is zoals bij andere maatregelen uit het steunpakket, 
maar een lening. Zonder COL en zonder NOW houden startups het gemiddeld nog drie maanden vol. Op 
korte termijn zullen er banen verloren gaan in deze sector en op de lange termijn stellen we de 
techsector en het verdienvermogen van Nederland op de proef. 
 
De tech sector is nu nog de snelst groeiende banensector van Nederland met een jaarlijkse banengroei 
van 11%. Daarnaast zijn zij belangrijk voor de transitie naar de digitale economie en bieden zij 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de verdeling over sectoren in bijgaande graphic 
laat zien, zo ook in de COVID-19 crisis. Zo ontwikkelde SPEKTRAX een COVID-19 diagnose chip en maakt 
UV Smart desinfectie binnen een paar seconden mogelijk. De huidige crisis toont ook de noodzaak aan 
van technologische onafhankelijkheid ten opzichte van andere landen en het belang om zelf dergelijke 
innovaties te kunnen ontwikkelen.  
 
Onvoldoende steun voor deze sector vormt ook een risico voor de internationale concurrentiepositie 
van Nederland. Omringende landen hebben omvangrijke steunpakketten van enkele miljarden 
aangekondigd. Daarnaast komen snelgroeiende bedrijven in andere landen wel in aanmerking voor een 
deeltijd-ww. Als er grote verschillen ontstaan tussen de ondersteuning van startups en scale-ups in 
Nederland en andere landen is dit slecht voor onze concurrentiepositie. 
 
Investeren in innovatievermogen 
Uit vorige crises blijkt dat landen die blijven investeren in groei met een voorsprong uit een crisis 
komen. Belangrijk hierbij is het investeren in het herstel van de beschikbare hoeveelheid marktkapitaal 
(in Nederland al 46% lager dan 2019, bron: Dealroom). Marktkapitaal wordt ingebracht door 
investeerders. De cijfers in de graphic laten de terughoudendheid van investeerders zien. Van de huidige 
regelingen die een co-investering vragen, de COL-leningen boven €250.000 en de TOPPS-regeling, wordt 
beperkt gebruikt gemaakt. Daaruit maken wij op dat er meer nodig is om investeerders te verleiden te 
investeren in deze onzekere tijd. Dit is een co-investeringsfonds dat risico-investeringen, in de vorm van 
equity, op gang brengt tegen gunstige tarieven en voorwaarden. Een bekende methode hiervoor is een 
co-investeringsinstrument, waarmee de overheid fondsen beschikbaar stelt om mee te investeren en 
waarbij 50% uit de markt wordt ingebracht. Hiervoor worden rendementen gemaakt, die het 
investeringsrisico van de overheid materieel verminderen en naar verwachting zelf positief rendement 
zullen laten zien.  
Vanuit de overleggen die Techleap.nl met marktpartijen heeft gevoerd. bestaat consensus dat een 
dergelijk fonds een omvang zou moeten hebben van €1 miljard. In vergelijking tot fondsen die 
beschikbaar zijn gemaakt in andere landen (VK, Duitsland, Frankrijk), is dit nog zeer bescheiden. Een 
dergelijk instrument is niet alleen een crisismaatregel, maar draagt ook op de langere termijn bij aan het 
versterken van de economie.  
  
Samenvattend vragen wij u morgen in het debat te pleiten voor: 

− het ophogen van het budget van de COL met €200 miljoen (naast de huidige beschikbaar 
gestelde €250 miljoen); 

− het oprichten van een co-investeringsfonds dat investeerders verleidt nu te investeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nils Beers 
CEO Techleap.nl 

 



Dashboard COL

Totale bedrag aanvragen COL:
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Verdeling aanvragen

Inmiddels 1600+ aanvragen binnen en groeiende.
1500 zijn geaccepteerd door de portal.
Alle analyses zijn gebaseerd op deze 1500.
Bij cijfers over COL zijn TOPSS aanvragen niet 
meegenomen.

Conclusies:
Geen afwijkende trends sinds eerste week
Snapshot op basis van hoge volume 
beoordelingen onderweg:

51 % In behandeling
29 % Afgewezen
19 % Toegekend

Dit betreft in totaal 100,8 Mn die is toegekend.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat toewijzing 
niet lineair gebeurt en dit zich nog anders kan 
ontwikkelen.
Best guess: 50% aanvragen toegekend, 35-40%
financiele gevraagde bedragen toegekend

Bedrijven hebben rekening gehouden met
aantrekkelijkheid van de regelingen:
50.000-250.000 vereist geen co-investering en is 
populair (74%), met mediaan van alle aanvragen 
op 240.000.

De grootte boven 2 Mn lijkt te worden vermeden
wegens beperktere aantrekkelijkheid TOPSS.
In die zin is TOPSS niet te zien als verlengde van 
de COL.
Verdeling over regio’s heeft gelijke tred
gehouden, met Noord-Holland als uitschieter.
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Bedrijfscategorie/runway lengte aanvraag
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Huidige COL = 250 Miljoen €
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Cumulatieve aanvragen

Scaleups vertegenwoordigen in de richting van 
250 Mn van de aanvragen. 
Scaleup omzet gemiddeld 2 Mn, 10.000+ FTE’s
Hun gemiddelde runway gaat van 12,5 naar 3,1
maanden.

De runway voor alle categorieën bedrijven is
veelal 0-3 maanden.
Het grootste deel van de bedrijven zal nu snel 
zonder geld zitten, tenzij aanvraag wordt 
toegekend.

Vorige week zijn nog 85 aanvragen ontvangen
Deze bedragen in totaal 29,1 Mn
Ondanks de afvlakking nog steeds toestroom
van vergelijkbare aard en kwaliteit



Verdeling van aanvragen en toekenningen als verwacht:
Zeer recent opgericht wordt vaker afgewezen
Normale verdeling over ‘leeftijd’/maturiteit
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Prognose COL regeling

Prognose aanvraag bedrag

Prognose toegekend bedrag
40%

Huidige COL

Prognose toekend bedrag
35%

Snijpunten:
40%: 18 Juni
35%: 19 Juli

Op basis van huidige aanvragen is een eerste statistische extrapolatie gemaakt.
Dit laat zien dat de totale aanvragen tot september op zullen lopen richting 800 Mn.
Op basis van een toekennings% als verwacht tussen 35 en 40% zal de huidige voorziening 
aflopen tussen 18 juni en 19 juli.
Dit betekent dat we naast de huidige 250 M een extra 200M nodig achten voor volledig 
2020 (waarvan 100 M nodig tot september).


