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Het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen tien jaar 
ongeveer €200 mln geïnvesteerd in fondsen voor startende 
technologiebedrijven. Private investeerders hebben dit bedrag verdubbeld. 
In totaal is er in 265 bedrijven geïnvesteerd. 

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) die donderdag zijn gepubliceerd. Het bedrag van €200 mln is 
verspreid over 55 fondsen van durfinvesteerders, zoals HenQ, The Hatch 
Firm en Peak Capital. Zij hebben gezamenlijk nog eens €200 mln opgehaald 
bij private investeerders, een eis om van de zogenaamde Seed Capital-
regeling gebruik te maken. 

Het totaalbedrag van €400 mln is verdeeld over 280 investeringen. Dit 
komt neer op gemiddeld €1,4 mln per investering. Dit geld hebben 
bedrijven bijvoorbeeld gebruikt om hun product of dienst verder te 
ontwikkelen of om verder te groeien. Denk aan bedrijven als Wakoopa, dat 
software ontwikkelt waarmee makers van apps kunnen zien hoe de app 
wordt gebruikt, of NightBalance, een jong bedrijf met een apparaat tegen 
slaapapneu. 

Lening 

De €200 mln die door het ministerie van Economische Zaken (EZ) is 
geïnvesteerd, is een lening. Zodra het fonds verdient aan de investeringen, 
moeten de investeerders 20% van deze inkomsten terugbetalen. Deze 
afbetalingsregeling geldt tot het moment dat de investeerder zijn eigen 
investering heeft terugverdiend. Daarna moeten de fondsen 50% van de 
inkomsten afdragen, net zo lang totdat de volledige bijdrage van EZ is 
terugbetaald. Als het fonds ook na deze periode winstgevend is, krijgt het 
ministerie 20% van de opbrengsten. 

De gemiddelde looptijd van fondsen is tien jaar. De 55 fondsen hebben tot 
nu toe 35 exits gerealiseerd. Zo is het pas drie jaar oude Nederlandse 
biotechbedrijfDezima Pharma in september overgenomen door het 
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Amerikaanse biofarmaceutische concern Amgen voor een bedrag dat kan 
oplopen tot $1,55 mrd. 

Teruggestort 

Het is niet bekend hoeveel van de €200 mln al is teruggestort en hoeveel 
het ministerie tot nu toe aan de regeling heeft verdiend. 'Omdat er een 
relatief beperkt aantal exits zijn, kunnen we nu geen uitspraak doen over de 
huidige opbrengsten', aldus een woordvoerder. Het is wel de bedoeling dat 
de €200 mln weer terugkomt. 

Dit jaar heeft het ministerie €24 mln geleend aan zes investeringsfondsen, 
zoals hetMainport Innovation Fund, dat zich richt op het verduurzamen van 
de luchtvaartsector. Het Technano Fund is juist op zoek naar bedrijven die 
werken met nanotechnologie en robotica. De plannen voor 2016 zijn nog 
niet bekend. 
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