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FACTSHEET - COL-FACILITEIT EN TOPSS FINANCIERING

Corona-OverbruggingsLening en
Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma
innovatieve Start- en Scale-ups

Classificeert uw onderneming zich als startup, scale-up, innovatieve
mkb-er, of mkb-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering
nodig in verband met liquiditeitsissues als gevolg van de coronacrisis?
Dan loont het om te onderzoeken of uw onderneming in aanmerking komt
voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). Om u op weg
te helpen hebben wij alvast de belangrijkste aspecten van de COL-faciliteit
en de TOPSS financiering op een rij gezet.

nieuwe
perspectieven
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Doelgroep
Startups

 Niet-beursgenoteerde onderneming met maximaal 5 jaar ondernemingsactiviteiten
 Is niet ontstaan uit een fusie
 Beschikt in de meeste gevallen over een WBSO-verklaring

Scale-ups

 Onderneming met 10-250 werknemers
 De werkgelegenheid of omzet is in de afgelopen 5 jaar met tenminste 60% toegenomen of dit wordt

in de komende 5 jaar verwacht
Innovatief MKB

 Onderneming met 1-250 werknemers waar product-, proces- en/of marktinnovaties middels
industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling plaatsvindt
 Kan het beste worden aangetoond middels de WBSO-verklaring

Overig MKB
zonder bancair
krediet

 In eerste instantie wenden tot de bank waar u uw zakelijke rekening aanhoudt
 Bij afwijzing is COL-faciliteit een optie indien de aanvraag minimaal €250.000 is en de eigen inbreng
25% van het gevraagde bedrag

Nadere begrenzing:
1

COL-faciliteit: zelfstandigen en ondernemingen actief in de retail, horeca, klein zakelijke dienstverlening en overige microbedrijven zijn uitgesloten van de COL-faciliteit.
2 TOPSS financiering: de specifieke doelgroep van de TOPSS zijn innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief
die vanwege de COVID-19-crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen
als gevolg van terughoudendheid bij financiers. Proposities met maatschappelijk belang krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Kenmerken financiering

Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, waarmee een tijdelijke overbrugging naar break-even of een vervolgronde
kan worden overbrugd. De COL-faciliteit bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €2.000.000. De TOPSS financiering start
vanaf €2.000.000.

Financieringsvoorwaarden
De COL-faciliteit is opgedeeld in drie obligoklassen van €50.000 tot €2.000.000. De TOPSS financiering start waar de COLfaciliteit eindigt, vanaf een hoofdsom van €2.000.000. Afhankelijk van de hoofdsom gelden op hoofdlijnen de volgende
financieringsvoorwaarden (niet onderhandelbaar):
Faciliteit

COL-faciliteit

TOPSS****

Uitvoering

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s)

Invest-NL

Hoofdsom

€ 50.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

€ 500.000 - € 2.000.000

> € 2.000.000

Type faciliteit

(Achtergestelde) lening

(Achtergestelde) lening

(Achtergestelde) lening
Converteerbare lening

Converteerbare
lening

Rente (vast)

3%

3%

3% + 2% premie*

8%*

Eigen inbreng** n.v.t.

25%

25%

50%

Looptijd***

3 jaar

3 jaar bullet

3 jaar bullet

3 jaar

*		
Betreft PIK: rente en jaarlijkse premie worden drie jaar lang bijgeschreven op de hoofdsom.
**		 Eigen inbreng geldt t.o.v. het gevraagde bedrag en dient als nieuw geld door aandeelhouder(s) of externe geldschieter(s) te worden ingebracht, onder gelijke condities.
***		Tot € 500.000: aflossing lineair in twee jaar na eerste jaar aflossingsvrij. Tussentijdse boetevrije aflossing toegestaan. Vanaf € 500.000 - € 2.000.000: aflossing
vindt plaats na 3 jaar, of op moment van conversie door co-financiers. Boetevrije vervroegde aflossing is toegestaan, mits minimaal € 50.000 per keer.
Vanaf € 2.000.000: vervroegde aflossing is niet toegestaan.
**** De TOPSS financiering betreft een converteerbare lening. Het conversierecht is eenzijdig voor Invest-NL, op basis van de waardering van de meest recente
financieringsronde of de eerste volgende financieringsronde wanneer deze een lagere waardering kent.

Overige voorwaarden
X
X
X

Achterstelling van de COL-faciliteit op een reeds lopende bancaire financiering is mogelijk.
Er geldt een inspanningsverplichting tot het vestigen van zekerheid, zo hoog mogelijk in rang.
De ROM heeft de mogelijkheid om de aflossingsvrije periode met een half (2x) jaar te verlengen en de totale looptijd met
een (2x) jaar, zolang de looptijd van de lening maar maximaal 5 jaar is.
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Toetsingskader en criteria

De aanvraag voor een COL-faciliteit of TOPSS financiering
wordt o.a. op de volgende criteria getoetst:
X Fresh money principe: de COL en TOPSS zijn niet bedoeld
om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen, of op
een andere manier geld aan uw bedrijf te onttrekken.
X Leningnemer dient helder te maken dat de lening wordt
benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
X Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en
mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
X Volledige inzage in jaarrekeningen 2018 en 2019 en
budget 2020 (voor zover beschikbaar).
X Toets op de relatie tussen de COVID-19-crisis en de
liquiditeitsbehoefte. Het staat de uitvoerder vrij om hier
nader kort due dilligence-onderzoek naar te doen.
X Toets of de onderneming op peildatum 31 december 2019
al niet onder de categorie ‘bedrijven in moeilijkheden’ viel.
X Toets op reeds doorgevoerde kosten reducerende
maatregelen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere
overheidsmaatregelen.
X Bedrijven moeten redelijk comfort verschaffen dat aflossing
lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden (indien van toepassing)
en/of lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
X Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische
documentatie.
X Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van
de overbruggingslening.
X Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december
2020 ondertekend.
De aanvraag dient afdoende onderbouwd te worden met de
volgende verplichte stukken:
X Jaarrekening 2018 en 2019, danwel de meest actuele
2019 cijfers.
X Oorspronkelijke 2020 begroting.
X Actuele liquiditeitsprognose op 12-maands (COL) of
18-maands (TOPSS) forecast basis.
X Businessplan.
X Bestaande leningovereenkomsten.
X Toelichting en specificatie van de maandelijkse burnrate
en runway.
X Toelichting op de relatie tussen de COVID19 crisis en de
liquiditeitsbehoefte.
Voor de TOPSS financiering geldt aanvullend:
De financieringsbehoefte is goed onderbouwd en voorziet
in minimaal 18 maanden runway.
X Private financiers en/of ROM’s financieren minimaal 50%
van de ronde.
X Professionele co-investeerders beschikken over een
relevant trackrecord.
X Aanwezigheid van ervaren management, betrokken
financiers en een financieel-administratief solide
organisatie.
X

Uitvoering en beoordeling
COL-faciliteit
De COL-faciliteit wordt uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s). Dit zijn ondernemingen
met publieke aandeelhouders zonder winstoogmerk, gericht
op het versterken van de economie en werkgelegenheid in een
specifieke regio. De COL-regeling wordt als volgt uitgevoerd:
X Aanvragen voor een COL kunnen alleen digitaal plaatsvinden
via een speciaal hiervoor ontwikkeld portal. De aanvraag dient
via het online platform van Techleap te worden ingediend.
X Naast genoemde criteria zullen de betrokken investment
managers van de ROM’s ook een professioneel oordeel
moeten vellen over de kwaliteit van de aanvraag en over het
duurzame toekomstperspectief van het aanvragende bedrijf.
X De ROM’s hanteren bij alle financieringen minimaal een
“vier ogen principe”. Dat betekent dat naast de initiële
beoordelaar ook een tweede persoon meekijkt en akkoord
geeft alvorens tot betaling wordt overgegaan.
X De ROM’s streven naar een uitvoeringstermijn van 4 tot 9
werkdagen voor de financieringen <€500.000. Dit is van
initiële online-aanvraag tot uitbetaling. Termijnen gelden
alleen als een ondernemer alle gevraagde informatie tijdig en
volledig oplevert. Voor financieringen tussen € 500.000 en
€ 2.000.000 wordt gestreefd naar een uitvoeringstermijn
van maximaal 3 werkweken.

TOPSS financiering
De TOPSS financiering wordt uitgevoerd door Invest-NL.
Invest-NL is een privaatrechtelijke kapitaalverschaffer en staat
los van welke overheidsregeling dan ook. Er zijn geen formele
beroeps- of bezwaarprocedures. Besluiten over het al dan niet
toekennen van financiering is een discretionaire bevoegdheid van
Invest-NL. Invest-NL voert de TOPSS financiering als volgt uit:
X Net als de COL-faciliteit kunnen aanvragen voor TOPSS
financiering uitsluitend door het bedrijf zelf via het online
platform van Techleap worden ingediend.
X Aanvragen worden in beginsel beoordeeld op volgorde van
binnenkomst (per week). Invest-NL heeft de mogelijkheid
hiervan af te wijken. Er wordt continu gekeken welke
aanvraag de meeste impact heeft (FTE, CO2, R&D) en daar
wordt voorrang aan gegeven.
X Invest-NL toetst of de aanvraag voldoet aan alle criteria, maar
velt ook een oordeel over de kwaliteit en onderbouwing van
de aanvraag en over het duurzame toekomstperspectief
van het bedrijf. Verder toets Invest-NL de aanvraag aan het
eigen MVO beleid, inclusief de door Invest-NL opgestelde
uitsluitingscriteria voor financieringen.
X Invest-NL zal due diligence (laten) uitvoeren op de aspecten
commercie, financieel, strategisch en juridisch. Dit is voor dit
type transactie gebruikelijk.
X Invest-NL streeft naar een uitvoeringstermijn van 3 tot
5 weken na interne toewijzing, op voorwaarde van tijdige
en complete aanlevering.
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Overzicht ROM’s (uitvoering COL-faciliteit)
1 Friesland/Groningen/Drenthe: NV NOM
2 Noord-Holland: Innovatiefonds
Noord-Holland (coördinatie)
3 Flevoland: Horizon
4 Overijssel en Gelderland: Oost NL

5
6
7
8
9

Utrecht: ROM Regio Utrecht io
Zuid-Holland: InnovationQuarter
Zeeland: Impuls
Noord Brabant: BOM
Limburg: LIOF

1
2

3
4

5
6
8
7

9

Meer informatie?

Lodewijk Kolfschoten
Senior Manager Debt Advisory
T +31 6 41 25 64 90
E lodewijk.kolfschoten@bdo.nl

Victor Verstappen
Partner BDO Corporate Finance
MKB Financieringsoplossingen
T +31 6 38 53 89 40
E victor.verstappen@bdo.nl

Bart Paalman
Partner BDO M&A
T +31 6 11 10 58 03
E bart.paalman@bdo.nl

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 17.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale regelgeving
en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties,
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies
van een deskundige op basis van de informatie in
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich

wenden tot BDO Advisory B.V. of een van haar
adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar gelieerde
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).
BDO Advisory B.V. is lid van BDO International
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van

het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de
BDO Member Firms.
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Voor meer informatie over de COL-faciliteit en TOPSS financiering kunt u contact opnemen met BDO M&A Corporate
Finance:

