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Executive Summary
Techleap heeft de afgelopen tijd signalen gekregen dat veel startups en sectoren nog steeds in 
zwaar weer verkeren, nu de corona crisis langer aanhoudt dan verwacht. Zo ook van startups die 
overheidssteun in de vorm van de Corona-OverbruggingsLening (“COL”) hebben ontvangen.

Het is momenteel niet mogelijk om een verhoging van een COL aan te vragen. Bovendien is het 
COL budget bijna uitgeput.

Daarom bestaat het risico dat startups die een COL hebben ontvangen nu alsnog failliet gaan. 
Hiermee gaan innovaties én overheidssteun verloren.

Bovendien heeft de COL, in tegenstelling tot steunmaatregelen voor andere sectoren, geen 
“tweede ronde” gehad toen bleek dat de lockdown en daarmee de crisis werden verlengd aan 
het einde van 2020.

Een survey onder bedrijven die zijn goedgekeurd voor een COL wijst uit dat 87% behoefte heeft 
aan een aanvulling van de COL.

Gemiddeld is een verhoging van 87% nodig, waarbij startups in de sectoren SoftTech, CleanTech
& Energie en HighTech systemen de meeste extra steun nodig hebben.

De twee belangrijkste redenen dat startups in de knel zitten is omdat er geen herstel in de sector 
of omzet is. Dit is vooral het geval bij de Medtech, Logistiek, Biobased en Cleantech startups. Ook 
geeft 75% aan een runway van 6 maanden of minder te hebben.

Om deze geselecteerde startups de langer aanhoudende crisis te laten overleven, is volgens 
berekeningen een additioneel COL budget nodig van tussen de €43,9 en €53,5 miljoen. Vanwege 
de aard van de regeling, zal de verhoging per geval moeten worden bekeken, en zal niet elk geval 
in aanmerking komen.

Dit zal extra inspanningen en bijbehorende kosten van de uitvoerders met zich meebrengen. Dit 
weegt echter op tegen het risico dat zonder ingrijpen het “COL-portfolio” met goedgekeurde 
bedrijven van EZK ter waarde van €300 miljoen aan overheidssteun verloren zal gaan en 
innovaties, die we juist nu nodig hebben om groei vast te houden en zonder technologische 
achterstand uit de crisis te komen, verdwijnen.



Aanleiding
De lockdown heeft, sinds het begin in maart 2020, vele bedrijven in 
moeilijkheden gebracht. De overheid heeft daarom diverse 
steunmaatregelen getroffen. Voor startups is er een specifieke 
regeling opgezet, de COL. Hiermee wordt voorkomen dat de 
waardevolle innovaties van startups verloren gaan. Bovendien is 
aangetoond dat startups, als innovatieve, snelgroeiende bedrijven 
een cruciale rol spelen in het herstel na een crisis. 

De COL is bedoeld als lening om 9 maanden te overbruggen totdat 
de crisis is verstreken, maar de corona crisis houdt langer aan dan 
verwacht. Dit heeft tot gevolg dat de 9 maanden voor een groot deel 
van de startups die een COL hebben ontvangen ook al zijn 
afgelopen. Het is momenteel echter niet mogelijk om een verhoging 
van een COL aan te vragen. Bovendien is het COL budget bijna 
uitgeput.

Startups kunnen vaak geen 
aanspraak maken op 
“normale” MKB 
steunmaatregelen onder 
andere vanwege bijvoorbeeld 
lange R&D looptijden 
waardoor ze nog geen omzet 
hebben, en dus ook niet 
kunnen voldoen aan het 
criterium omzetdaling van 
20%, of omdat ze geen 
banklening kunnen krijgen 
omdat ze (nog) niet het 
benodigde onderpand kunnen 
bieden.

De bedrijven kunnen via de COL een lening aanvragen tussen de €50K en €2 
miljoen.  Aanvankelijk was het budget vastgesteld op €100 miljoen, maar dit is vrij 
snel verhoogd naar €300 miljoen vanwege de grote vraag na de lancering op 29 
april 2020. De COL aanvragen worden beoordeeld door de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Inmiddels is er voor ongeveer €900 miljoen 
aangevraagd. Zie ook het tussenrapport over de COL uitgebracht in augustus 2020. 

Techleap heeft signalen gekregen dat veel startups en sectoren nog steeds in zwaar weer verkeren. 
Het risico is dat bedrijven die overheidssteun hebben ontvangen nu alsnog failliet gaan. Hiermee gaan 
innovaties én overheidssteun verloren. Bovendien heeft de COL, in tegenstelling tot 
steunmaatregelen voor andere sectoren, geen “tweede ronde” gehad toen bleek dat de lockdown en 
daarmee de crisis werden verlengd aan het einde van 2020.

Daarom is er op 11 februari 2021 een survey uitgestuurd ter inventarisatie van een extra COL behoefte, 
naar alle startups die op dat moment door de ROMs waren goedgekeurd voor een COL ter 
inventarisatie van een extra COL behoefte. Hieronder worden de resultaten van de survey besproken, 
waarbij eerst een algemeen beeld wordt geschetst, en daarna verder wordt ingezoomd op de 
sectoren en de redenen waarom de startups aangeven meer COL nodig te hebben. Er wordt 
afgesloten met conclusie en een proefberekening hoeveel extra COL er nodig is. 

https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
https://www.techleap.nl/reports/col-impact-report/


Eerste resultaten
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Allereerst is de respondenten* gevraagd of ze 
behoefte hebben aan een verhoging van hun 
huidige COL. Hiervan geeft 87% aan een verhoging 
nodig te hebben, en 13% niet. 1 bedrijf geeft aan 
niet meer actief te zijn.

In totaal hebben de bedrijven die aangeven extra 
COL nodig te hebben, voor €63,3 miljoen aan COL 
ontvangen. Ze geven aan gemiddeld 87% extra 
middelen nodig te hebben. 

Jullie uitvraag is zeer welkom voor bedrijven zoals het onze, die tussen wal 
en schip komen door Corona en regelingen waar we als (tech) startup net 
buitenvallen. Een uitbreidingsmogelijkheid op de eerste COL zou 
fantastisch zijn en ons de lucht geven de hopelijk laatste Corona lockdown
te overleven. - Founder

Van de ondervraagden die aangeven extra COL 
nodig te hebben, heeft 75% een runway van 6 
maanden of korter. De groep die zegt geen extra 
COL nodig te hebben geeft aan een runway van 
gemiddeld 9 maanden te hebben. 

Indien een COL aanvraag tussen de 
€250,000 en €2,000,000 is, moeten co-
financiers 25% van dit bedrag inleggen. 
Van de bedrijven die in deze categorie 
vallen en extra COL nodig hebben (25%), 
geeft 77% aan dat hun co-financiers weer 
bereid zijn om mee te doen. 

* Zie ANNEX 1 voor methodiek en de gebruikte dataset



Onderbouwing van COL behoefte
Om te verifiëren of de vraag om extra COL middelen inderdaad materieel is, is bij de startups 
gevraagd wat de reden hiervoor is.

Er zijn 4 redenen te onderscheiden;
• Er is geen herstel in onze sector
• We hebben geen vervolgfinanciering aan kunnen trekken
• We zien minder herstel in omzet dan verwacht
• De COL is goedkope financiering
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De drie belangrijkste redenen die gegeven worden is 
het minder herstel van omzet, geen 
vervolgfinanciering aan kunnen trekken en geen 
herstel in de sector zien. Bij een groot deel van de 
bedrijven waar minder herstel in omzet gezien wordt, 
zal waarschijnlijk ook geen herstel in de sector 
hebben. Dit zou namelijk samen moeten gaan bij een  
herstellende sector en een bedrijf dat voor de crisis 
wel omzet had.

Als deze redenen worden afgezet tegen de sectoren, valt op dat veel MedTech bedrijven 
minder herstel in omzet zien. Dit is te verklaren doordat de focus momenteel gericht is op 
Covid-19 zodat andere sectoren in de medische industrie op een laag pitje komen te staan. Er 
wordt vooral geïnvesteerd in Covid gerelateerde bedrijven, waardoor de rest geen herstel ziet 
in de omzet en daardoor de R&D er ook onder lijdt. 
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Redenen voor extra COL per sector van de volledig toegekende 
COL 
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Redenen voor extra COL. Procentueel gezien per sector over de alle bedrijven die de COL toegekend gekregen hebben.



Benodigde extra col
Zoals hierboven vermeld, geven 
bedrijven aan gemiddeld 90% extra COL 
nodig te hebben, bovenop de COL die ze 
nu hebben ontvangen. Hieronder wordt 
deze vraag nader bekeken.

De categorieën SoftTech, CleanTech & 
Energie, HighTech systemen en Overig 
geven aan de meeste extra COL nodig te 
hebben. Dit is naar verwachting, omdat 
deze sectoren ook bovenaan stonden bij 
de tot nu toe uitgegeven COL.

Opvallend is dat de sectoren logistiek en 
Agritech significant meer COL behoefte 
hebben, terwijl dit uiteindelijk maar een 
klein deel van het totale toegekende 
COL budget is
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Sector
% Extra 
COL

% Toegekend COL van 
totaal

Logistiek & 
Onderhoud 152% 4%
Agritech & Voedsel 105% 8%
Overig 100% 13%
Hightech systemen 94% 12%
Medtech 93% 11%
Chemie & Matrialen 93% 2%
Softtech 79% 28%
BioBased 79% 2%
CleanTech & Energie 73% 13%
Life Sciences 64% 6%

Kijkend naar de redenen waarom bedrijven extra COL nodig hebben, is geen verschil in de hoogte 
van wat de bedrijven eerder gekregen hadden en wat ze aangeven nu extra nodig te hebben. De 
grootte van het bedrijf, gemeten aan het aantal FTE’s, maakt ook geen verschil. Het schommelt 
allemaal rond de 100%.
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Kolom 2 geeft aan hoe groot het % toegekende bedrag is in deze sector van 
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Wat betreft regio’s is de meeste extra COL is nodig in de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland. Dit zijn de grotere provincies met meer startups en ligt dus in de lijn der verwachting. 
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Provincie % Extra COL
% Toegekend COL van 

Totaal
Groningen 155% 3%
Friesland 133% 3%
Drenthe 100% 1%
Noord-Holland 100% 29%
Gelderland 92% 6%
Utrecht 92% 6%
Overijssel 87% 7%
Noord-Brabant 81% 12%
Zeeland 80% 2%
Limburg 79% 5%
Flevoland 72% 2%
Zuid-Holland 67% 24%

Wat opvalt is dat het verschil in vraag naar 
extra COL in de provincies Noord-Holland en 
Zuid-Holland. Bedrijven in Noord-Holland 
denken nu veel meer extra COL nodig te 
hebben. Verder geven startups uit de drie 
noordelijke provincies de grootste 
verhoging van de COL aan samen met 
startups uit Noord-Holland.

Hier zou uit afgeleid kunnen worden dat de 
sectoren in Zuid-Holland sneller herstellen 
dan de sectoren in Noord-Holland en dat de 
noordelijke provincies qua herstel 
achterlopen op de rest van Nederland. 

Bij ons is de situatie erg moeilijk op het moment. wij richten op een markt die komend jaar nog 
volledig onderuit ligt, ook hebben investeerders zich (om die reden) onlangs teruggetrokken. Alles 
duurt langer en ondanks besparende maatregelen, blijft het geld eruit rollen. We zijn met andere 
markten bezig (zoals ook in ons originele COL plan bedacht), maar de runway is bijzonder kort op het 
moment. - Founder
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Verder zijn de bedrijven ook gevraagd 
om aan te geven wat hun huidige 
runway is in maanden. Van de bedrijven 
die aangeven extra COL nodig te 
hebben heeft 75% een runway van 6 
maanden of korter. De kortste runway
van 4 maanden zit bij de sector 
biobased, de langste runway bij chemie 
& materialen. Over het algemeen geldt, 
hoe langer de runway, hoe lager de 
extra COL behoefte. 

Gebaseerd op bovenstaande analyses kan een berekening worden gemaakt hoeveel extra COL 
budget nodig is om COL van de goedgekeurde startups te verhogen.

Uit de survey komt een bedrag van minimaal €55 miljoen extra benodigde COL. Dat bedrag is 
gebaseerd op alleen de bedrijven die de survey ingevuld hebben.

Dit is representatieve* groep voor de totale groep startups die de COL ontvangen, bovendien 
zitten er, zoals hierboven uiteen is gezet, over het algemeen geen noemenswaardige 
afwijkingen tussen. Als dit wordt geëxtrapoleerd naar het totaal is het uiteindelijk benodigde 
bedrag rond de €170 miljoen.

Wanneer we hier een aantal correcties** op uitvoeren, ligt het bedrag rond de €43,9 en €53,5
miljoen dat nodig is als extra COL budget. 

*Zie ANNEX 1 voor de dataset
**Zie ANNEX 2 voor deze correcties met bijbehorende berekening



Conclusie
Meer dan 800 startups hebben het afgelopen jaar gebruikt gemaakt van de COL. Deze lening is bedoeld 
om een periode van 9 maanden te overbruggen. Echter, deze startups komen weer in de problemen nu 
de corona crisis langer dan 9 maanden duurt.

Dit is problematisch omdat het risico bestaat dat startups die een COL hebben ontvangen nu alsnog 
failliet gaan. Hiermee gaan innovaties én overheidssteun verloren.

Bovendien heeft de COL, in tegenstelling tot steunmaatregelen voor andere sectoren, geen “tweede 
ronde” gehad toen bleek dat de lockdown en daarmee de crisis werden verlengd aan het einde van 
2020.

Een uitvraag onder bedrijven die zijn goedgekeurd voor een COL wijst uit dat 87% behoefte heeft aan 
een aanvulling van de COL. Gemiddeld is een verhoging van 87% nodig, waarbij startups in de sectoren 
SoftTech, CleanTech & Energie en HighTech systemen de meeste extra steun nodig hebben. De twee 
belangrijkste redenen dat startups in de knel zitten zijn dat er geen herstel in de sector of omzet is. Dit 
is vooral het geval bij de medtech, logistiek, biobased en cleantech startups. Tot slot geeft 75% aan 
een runway van minder dan 6 maanden te hebben.

Om deze geselecteerde startups de langer aanhoudende crisis te laten overleven, is volgens 
berekeningen een additioneel COL budget nodig van tussen de €43,9 en €53,5 miljoen.

Bovendien zal het mogelijk moeten worden om een verhoging van een toegekende COL aan te vragen. 
Vanwege de aard van de regeling, zal de verhoging per geval moeten worden bekeken, en zal niet elk 
geval in aanmerking komen.

Dit zal extra inspanningen en bijbehorende kosten van de uitvoerders met zich meebrengen. Dit weegt 
echter op tegen het risico dat zonder ingrijpen het “COL-portfolio” met goedgekeurde bedrijven van 
EZK ter waarde van €300 miljoen aan overheidssteun verloren zal gaan en innovaties, die we juist nu 
nodig hebben om groei vast te houden en zonder technologische achterstand uit de crisis te komen, 
verdwijnen. 



ANNEX 1 Methodiek & Dataset
De dataset bestaat uit antwoorden op een survey die gestuurd is naar alle 820 bedrijven die een COL 
lening hebben ontvangen, 251 antwoorden zijn binnengekomen (responsrate 31%) Er bestaat een 
mogelijkheid dat bedrijven minder snel een survey invullen als ze geen extra COL nodig hebben.

Statistisch gezien, met een 5% foutmarge, is dit een geldige representatieve groep om te gebruiken 
als steekproef . Verder zien we dat de verdeling van de het aantal bedrijven per sector ook goed 
overeenkomt met de verdeling van het bedrijf per sector bij de COL. Helaas heeft er geen bedrijf 
gereageerd die onder de sector Fintech valt. Hetzelfde geldt voor de onderverdeling van het aantal 
bedrijven per provincie. Die ligt procentueel ook ongeveer gelijk. 

Sector Survey Verdeling COL verdeling

Agritech & Voedsel 8,48% 8,0%

BioBased 1,34% 1,9%

Chemie & Matrialen 2,23% 1,5%

CleanTech & Energie 14,29% 13,3%

FinTech 0% 1,6%

Hightech systemen 8,93% 12,0%

Life Sciences 4,46% 6,4%

Logistiek & Onderhoud 3,13% 4,0%

Medtech 12,95% 10,8%

Overig 15,63% 10,1%

Softtech 28,57% 31,9%

Provincies Survey verdeling COL verdeling

Drenthe 0,40% 0,90%

Flevoland 2,20% 2,00%

Friesland 2,20% 2,50%

Gelderland 8,50% 5,90%

Groningen 2,20% 4,10%

Limburg 4,00% 6,00%

Noord-Brabant 10,70% 13,40%

Noord-Holland 36,60% 30,30%

Overijssel 6,70% 5,30%

Utrecht 12,10% 9,50%

Zeeland 0,40% 1,90%

Zuid-Holland 13,80% 18,20% 



ANNEX 2 Berekening benodigde extra 
COL

BEREKENING EXTRA COL

%* In mln EUR Opmerkingen

Respondenten survey** 31,4% 43,1 Respondenten met runway 6 
maanden of korter

Totaal benodigde COL Respondenten 43,1

Niet geopend 20,9% 11,1

Bij de niet geopende zijn de 
zelfde percentages gebruikt als 
bij de geopende emails om aan 
de €11,1 M te komen. Zie annex 
3.

Niet gereageerd 47,7%

Het bedrag 65,4 M wordt 
gebruikt voor dit percentage, dat 
wordt afgeleid uit de 
respondenten survey 
berekening. 
!",$ ∗!&,&
"$,! = 65,4

Extrapolatiecorrectie minimaal 10%*** 6,5 6,5 + 52,8 = 59,3

Extrapolatiecorrectie maximaal 30%*** 19,5 19,5 + 52,8 = 72,3

Totaal benodigde COL voor alle 
toegekende aanvragen 100% 59,3 – 72,3

Toekenningspercentage**** 74% 43,9 – 53,5 
Verwachte toekenning van 
aanvragen voor extra COL op 
basis van redenering.

TOTAAL BENODIGDE EXTRA COL 43,9 – 53,5 

* Dit zijn de procentuele aantallen van de verstuurde survey
**Er vanuit gaande dat, gezien de voortgang van het landelijke vaccinatieprogramma, de economie in de zomer weer op 
gang kan komen (ongeveer 6 maanden na deze survey uitvraag), zouden de bedrijven met een runway langer dan 6 
maanden kunnen worden uitgesloten.
*** Op basis van de analyse van de respons alsmede de reacties die Techleap heeft onvangen na het verstrijken van de 
reactietermijn dient de raming te worden geëxtrapoleerd naar een grotere groep. Deze extrapolatie geeft een aanvullende 
behoefte weer die leidt tot minimaal 10% en maximaaal 30% ophoging van het totaal. 
****Alleen goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking. We nemen hierbij aan dat de redenen “geen herstel in sector” of 
“geen herstel in omzet” een basis zijn voor goedkeuring voor een ophoging van de COL. Dit betekent dat de andere 
redenen zoals “het niet kunnen ophalen van een vervolgronde” en het feit dat “de COL als goedkope financiering” wordt 
gezien wordt uitgesloten. Dit zou betekenen dat wordt uitgegaan van een goedkeuringspercentage van 74%.



ANNEX 3 Survey percentages

Verstuurd
820 - 100%

Email geopend
649 - 79.1%

Survey geopend
351 - 54.1%

Survey afgemaakt
251 - 71.5%

Survey niet 
afgemaakt

100 - 28.5%
Survey niet 

geopend
298 - 45.9%

Email niet geopend
171 - 20.9% 

Survey overzicht


