
Bijlage II: Acties n.a.v. KplusV onderzoek (2020) naar verbetering NL'se 

durfkapitaalmarkt 

Aanbeveling  Wat hebben we ermee gedaan 

Verbeter bestaande risicokapitaal-

instrumenten  

o VFF: uitvoering verplaatst van RVO naar regionale 

financiering. Jaarlijks gem. ca. € 20 mln. beschikbaar. 
o Seed Capital regeling (jaarlijks € 32 mln. beschikbaar): 

rangschikkingscriteria aangepast zodat beter geborgd 
wordt dat de Seed Fondsen vroeg instappen.  

o Seed Business Angel faciliteit (jaarlijks € 8 mln. 
beschikbaar): regeling opengesteld voor groepen angels 

van 2 én meer zodat kennisdeling tussen angels en 
professionaliteit gestimuleerd wordt.  

Vergroot aanbod financiering 
kennis- en kapitaalintensieve 

sectoren  

o Deeptech tender in Seed capital regeling in 2021. Hierdoor 
€ 42 mln voor deeptech startups beschikbaar gekomen (€ 

21 mln. privaat en € 21 mln. publiek).  
o Recente oprichting Deeptech fonds i.s.m. InvestNL. 

Grootte van fonds is € 250 mln., waarvan 175 mln. door 
EZK  

Biedt co-investeringsregeling op 
dealniveau. Dit houdt in dat de 
overheid direct zou investeren in 

startups, samen met andere 
investeerders. Zonder 
tussenkomst van een fonds. 

o Co-investering op dealniveau is lastig in de uitvoering en 
dubbelt deels met bestaand instrumentarium. Daarom niet 
opgevolgd. Ons huidige instrumentarium (bijv. Seed 

Capital regeling) is zo ingericht dat er voornamelijk in 
(private) Venture Capital fondsen wordt geïnvesteerd.   

Vergroot investeringsgereedheid 
ondernemers én vergroot 
bekendheid instrumentarium 

onder investeerders  

o Investor readiness programma van de ROM’s voor startups 
nagenoeg landelijk dekkend gemaakt. mede met steun 
van subsidie EZK gerealiseerd.  

o Intensivering communicatie instrumentarium. Met name 
onder vermogende particulieren.   

Biedt business angels 
ondersteuning en opleiding over 
investeren en het dealmaking-
proces  

Overheid ziet hier rol voor de markt. Bovendien ontbreekt het 
business angels niet aan kapitaal om ondersteuning en kennis 
in te kopen.  

Ontwikkel gedeelde langjarige 
visie op ondernemerschap  

In Hoofdlijnenbrief toegezegd te komen met een door het 
ecosysteem gedragen visie over durfkapitaal, aangaande 
start- en scale-ups. Planning: rond de zomer brief aan de 
Kamer  

Verbeter de dataverzameling over 

de vroege fase durfkapitaalmarkt 
door standaardisering  

o Binnen VFF ingezet op uniforme dataverzameling tussen 

regio’s.  
o Wordt veel in de markt gedaan om data te verbeteren. 

EZK haakt hierop aan.  

  


