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Hoe innovatief is Nederland?
Innovatie staat hoog in het vaandel van de 
overheid. Want alleen door innovatie en 
investeringen in de kenniseconomie kan 
Nederland haar internationale positie 
uitbouwen. Zo wordt er totaal wordt in 
Nederland jaarlijks circa 5 miljard door 
het bedrijfsleven besteed aan R&D. 
Hiervan wordt circa 40% uitgegeven door 
circa 11.000 mkb-ondernemingen. Niet 
vreemd dat Nederland internationaal -zij 
het langzaam- oprukt in de vaart der 
volkeren. Maar toch óók is er beslist 
sprake van een achterstand ten opzichte 
van de ambities. Zo kwalificeert Neder-
land zich helaas nog steeds als ‘volger’ 
terwijl een ‘leider’-positie haalbaar lijkt.

Wat doet de overheid?
Om innovatie te bevorderen onder het mkb 
voorziet het ministerie van Economische 
Zaken in een groot aantal programma’s. 
Genoemd kunnen worden de WBSO, de 
Innovatievouchers, het Kapitaalmarkt-
pakket etc. Het Kapitaalmarktpakket is 
vooral bekend om de Regeling Borgstel-
lingkredieten, maar omvat ook de Groeifa-
ciliteit en de recente Garantie Onderne-
mingsfinanciering. Dit allemaal om 
kredietverstrekkers en risicokapitaalver-
strekkers te helpen bij hun financieringsrol.

Wat doet SenterNovem?
SenterNovem is een uitvoerende organi-
satie voor overheidsbeleid en voert een 
groot aantal regelingen uit. Deze rege-

lingen stimuleren initiatieven en investe-
ringen op gebieden als milieu, klimaat, 
leefomgeving, energie en -natuurlijk niet 
onbelangrijk- innovatie. Binnen het 
segment Innovatie is er een aantal rege-
lingen en programma’s die beogen om de 
(mkb-)ondernemer te helpen zijn inno-
vatie gefinancierd te krijgen. SenterNovem 
informeert het mkb over deze regelingen, 
beoordeelt aanvragen en bewaakt de 
uitvoering ervan. Hier ligt natuurlijk de 
relatie de accountant-adviseur. Dit omdat 
hij/zij als eerste aanspreekpunt van de 
mkb-ondernemer zicht heeft op financie-
ringsvraagstellingen. 

Wat is het Innovatiekrediet?
Dat is een bijzonder instrument van het 
ministerie van EZ. Hierbij treedt de over-
heid zélf op als kredietverstrekker. Het 
Innovatiekrediet is een opvolger van het 
vroegere Technisch Ontwikkelingskre-
diet. Deze succesvolle TOK-regeling werd 
in 2003 gestaakt, maar onder een nieuwe 
naam in 2006 hervat en in 2009 verruimd. 
Het Innovatiekrediet beoogt het mkb 
financieel te ondersteunen bij de uitvoe-
ring van technische of life-science ontwik-
kelingsprojecten. Het gaat hierbij om 
projecten waarin innovatieve producten, 
processen of diensten worden ontwikkeld 
met een goed marktperspectief. Zowel 
starters als bestaand mkb kunnen worden 
gefinancierd. Ontwikkelingsprojecten 
vanaf  €300.000 kunnen worden onder-
steund. De kredietverstrekking heeft als 
maximum 35% van de projectkosten en 5 
Mio. Het krediet is rentedragend. Het 
basistarief -voor 2009- is 5,4% met een 
opslag van 3% voor het eventuele terugbe-
talingrisico en 3% voor eventuele klinische 
risico. Gedurende de looptijd van de 
ontwikkeling wordt de rente bijge-
schreven. Het krediet wordt kwijtge-
scholden wanneer het project in techni-
sche zin mislukt of wanneer het 
commerciële perspectief gedurende het 
project verdampt. Voor de verstrekking 

worden er geen bancaire zekerheden 
verlangd. Wél vragen wij pandrecht op de 
ontwikkelde kennis en prototypen welke 
uit het project voortkomen. De overige 
65% van de projectfinanciering moet 
komen uit overige bronnen. Dat kan zijn 
de lopende exploitatie of overige externe 
kapitaalverstrekkers. Op deze wijze werkt 
het Innovatiekrediet als katalysator. 

Wat is de rol van de accountant?
Bij de verstrekking van het Innovatiekrediet 
worden geen zekerheden verlangd behou-
dens een pandrecht op de activa die uit het 
gefinancierde project voortvloeien: het intel-
lectuele eigendom en de ontwikkelde proto-
types. Dat betekent dat de kredietverstrek-
king zwaar leunt op vertrouwen in de 
organisatie, de juridische opzet, het manage-
ment, het commerciële perspectief en de 
financiële positie en perspectief. Helaas 
komt het vaak voor dat ondernemingen 
onvoldoende in staat blijken te zijn om een 
goede kredietaanvraag voor te leggen. Dat 
leidt dan tot vervelende vertraging of erger, 
een afwijzing van de aanvraag. Op dit vlak 
kan de accountant-adviseur een uitstekende 
ondersteunende rol spelen.
Er komt een aantal artikelen in Accoun-
tant Adviseur die een casus behandelen 
om de werking en de effecten van het 
Innovatiekrediet te demonstreren. 
Wellicht dat deze voorbeeldprojecten het 
inzicht kunnen aanscherpen over de do’s 
en de don’t’s, zodat ook de mkb-relaties 
van accountants met de juiste plannen bij 
SenterNovem aankloppen. Maar vooral 
ook opdat de juiste bedrijven met de juiste 
technische innovatieplannen door hun 
accountant geprikkeld worden bij 
SenterNovem voor ondersteuning aan te 
kloppen. 

Meer weten?
Neem contact op met SenterNovem, Afde-
ling Kredieten, telefoon 070 373 5420
Bezoek www.senternovem.nl/innovatie-
krediet.
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