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Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out of expansie in 
het buitenland; allemaal situaties waarin ondernemers 
doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben. Toch blijkt 
die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan 
verwacht. De overheid vindt dat goede plannen financierbaar 
moeten zijn en heeft daarvoor ondermeer de Groeifaciliteit in 
het leven geroepen. Een garantieregeling die financiers over de 
streep kan trekken om een financiering te verstrekken.

De kracht van ondernemers is dat zij kansen zien. Kansen om te 
groeien, hun markt te vergroten of het aanbod uit te breiden.  
Groei die door bijvoorbeeld een bedrijfsovername, een buy out of 
expansie in het buitenland kan worden gerealiseerd. Omdat de 
beschikbare liquide middelen voor dit soort grote investeringen 
meestal niet toereikend zijn, kloppen zij aan bij financiers. Maar 
waar ondernemers gewend zijn aan het nemen van risico’s, tonen 
financiers zich vaak voorzichtiger.
De overheid wil zowel de ondernemer als de financier (bank of 
participatiemaatschappij) helpen. Zij is van mening dat goede 
plannen een serieuze kans verdienen. Daarom is de Groeifaciliteit  
in het leven geroepen. Op grond van deze regeling verleent de 
overheid garanties aan financiers voor het verstrekken van 
risicodragend vermogen aan ondernemingen. Voor financiers is dit 
mogelijk net dat steuntje in de rug dat nodig is om de financiering 
wel te verstrekken. 

Een extra stimulans
De Groeifaciliteit stimuleert banken en participatiemaatschap-
pijen die goede plannen willen financieren en bedrijven die 
willen groeien. Een van die bedrijven is De Vrijbuiter. Begin 2009 
gaf zij haar expansieplannen gestalte door een derde kampeer-
hal te openen in Roermond. Dit werd mede mogelijk door 
participatie van Ecart Invest 1. “Het bedrijf wilde haar horizon 
verbreden en een graantje van de Duitse markt meepikken. 
Door het minderheidsbelang van Ecart en deelname aan de 
Groeifaciliteit is dit gerealiseerd”, vertelt Leo Zijerveld, directeur 
van Ecart Invest 1. “Deze garantieregeling van de overheid is een 
uitstekend instrument. En niet uitsluitend voor De Vrijbuiter. 
Ook bij andere participaties kijken we of het mogelijk is om ze 
bij de Groeifaciliteit onder te brengen. De regeling vormt een 
integraal onderdeel van ons beleid ten aanzien van nieuwe 
participaties, ongeacht het risico profiel. Wij zien het als een 
extra verzekering – een putoptie – die de mogelijkheid biedt om 
verliezen in de beginperiode af te dekken. Dat is van groot 
belang omdat niet alles is te voorzien, ook niet bij bedrijven die 
vanuit een gezonde basis verder willen groeien. Door 50 procent 
van het risico af te dekken, wordt een extra stimulans en meer 
financiële armslag gecreëerd.”

Hoe werkt de regeling?
Allereerst is het van belang dat ondernemers ervan op de hoogte 
zijn dat alleen deelnemende financiers een garantieaanvraag bij de 
overheid kunnen indienen. De financier beoordeelt de financie-
ringsaanvraag van de ondernemer eerst zelf. Indien de financier 
voornemens is de financiering te honoreren met een garantie van 
de Groeifaciliteit, dient zij een garantieaanvraag bij Agentschap NL 
in. Bij een positief besluit van Agentschap NL kan de financier het 
risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.

Garantiebedragen
De Groeifaciliteit hanteert verschillende maximum 
garantiebedragen:
•	 	Een	bank	kan	een	garantiefinanciering	verstrekken	tot	maximaal	

5 miljoen euro in de vorm van achtergestelde leningen;
•	 	Risicodragend	vermogen	(achtergestelde	leningen	en/of	

aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt 
tot maximaal 25 miljoen euro onder de garantieregeling.

Gaat het bedrijf failliet of is er sprake van verliesgevende verkoop, 
dan kan het verlies worden geclaimd. De garantie bedraagt in dat 
geval 50 procent van het geleden verlies.



Expansie financiering
Airborne International vervaardigt componenten van 
vezel versterkende kunststof voor satellieten, schotelantennes 
en snel bewegende machinerie. De nieuwste toepassing 
betreft buizen voor de offshore-industrie. “Bij boringen 
maakt men nu gebruik van stalen buizen. Dit brengt echter 
beperkingen met zich mee, zeker bij nieuwe velden. Deze 
bevinden zich op grote diepte waardoor het toegankelijk 
maken van deze velden technisch steeds uitdagender wordt”, 
legt Arno van Mourik, CEO bij Airborne, uit. “Wij hebben een 
kunststof buis ontwikkeld die flexibel en uit een stuk 
 vervaardigd is, bestand is tegen hoge  
druk en – toegepast in water – qua gewicht met de helft 
reduceert. Daardoor worden olie- en gas boringen op 
zeedieptes groter dan 2 à 3 kilometer mogelijk.” De eerste 
funding voor ontwikkeling  van de buizen kreeg het bedrijf uit 
het vijfde Europese kader programma en later heeft het een 
pilotline kunnen bouwen dankzij het Uitdagerskrediet van het 
ministerie van Economische Zaken, tegenwoordig het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
Voor het bedrijf waren dit belangrijke stappen om vertrouwen 
bij klanten te creëren. En ook investeerder HPE bleek 
geïnteresseerd. “Airborne is een gezond, groeiend en 
innovatief bedrijf met expansiemogelijkheden. Door deze 
nieuwe toepassing verwachten we de komende jaren veel 
 rendement”, vult Harry Dolman, COO bij Holland Private 
Equity, aan. “Met het extra kapitaal dat mede door de 
Groeifaciliteit beschik baar komt, kan Airborne meer expertise 
inschakelen, een nieuwe locatie aan de haven betrekken en 
het productieproces opvoeren.” 

Voorwaarden van de regeling Groeifaciliteit
Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in 
aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn:
•	 Het bedrijf moet voldoende rentabiliteits- en 

 continuïteitsperspectief hebben;
•	 De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland 

plaats;
•	 Bepaalde sectoren, zoals landbouw, visserij en onroerend-

goedbeleggingen, zijn uitgesloten. Ook ondernemingen die 
door de aard van hun werkzaamheden worden beschouwd 
als zorgaanbieders zoals omschreven in de WMG (Wet 
Marktordening Gezondheidszorg) zijn uitgesloten;

•	 De garantie kan alleen worden gebruikt bij verstrekking van 
risicokapitaal dat niet dient  ter vervanging van eerder 
verschaft krediet of risicokapitaal (‘fresh money’);

•	 Financieringen met een hoger risicoprofiel kunnen ook 
onder de garantie worden gebracht, maar voor deze 
financieringen zal een provisie in rekening worden gebracht 
in lijn met het hogere risico; 

•	 Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid voor ‘debt 
equity swaps’, omzetting van een schuldenvordering in 
risicodragend aandelenkapitaal of een achtergestelde 
lening. Belangrijk is hierbij dat de verstrekker van risico-
kapitaal niet tot dezelfde groep behoort als de verstrekker 
van de af te lossen lening. 

Provisie
Eenmalig wordt een quotumprovisie van 0,5 procent over het 
financieringsbedrag in rekening gebracht. Daarnaast moet de 
financier jaarlijks aan Agentschap NL provisie betalen. Bij een 
achtergestelde, niet-converteerbare lening bedraagt deze provisie 
1,25 procent over het uitstaande financieringsbedrag. In alle andere 
situaties bedraagt de jaarlijkse provisie 1,5 procent over het 
uitstaande financieringsbedrag. Indien Agentschap NL van mening 
is dat er sprake is van een ‘verhoogd risicoprofiel’, kan er een 
aanvullende provisie in rekening worden gebracht. De garantie 
heeft een minimale looptijd van zes jaar en een maximale looptijd 
van twaalf jaar. 

Deelnemers
De namen van deelnemende banken en participatiemaatschappijen 
die risicodragend vermogen met overheidsgarantie verstrekken, 
worden op de website gepubliceerd. Financiers die nog niet 
deelnemen aan de Groeifaciliteit, maar hier wel belangstelling voor 
hebben, kunnen zich wenden tot Agentschap NL.



Meer weten
Deze brochure geeft slechts hoofdpunten weer van de 
regeling Groeifaciliteit. Voor meer gedetailleerde 
 informatie kunt u terecht op de website  
www.agentschapnl.nl/groeifaciliteit. Voor specifieke 
vragen kunt u ook bellen naar de afdeling Groeifaciliteit, 
telefoonnummer: (088) 602 59 87. Of stuur een e-mail 
naar: groeifaciliteit@agentschapnl.nl 
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert 
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie 
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij 
 innovaties. Met geld, kennis en contacten.


