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Deze Richtlijn is opgesteld ten behoeve van partijen die voor de door hen te 
organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in 2011 een incidentele subsidie kunnen 
aanvragen volgend uit het Business Angels Programma van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.   
 
Het betreft een incidentele subsidie op basis van het Kaderbesluit EZ-subsidies, 
Artikel 2, lid 1.  Het Kaderbesluit blijft onverminderd van kracht, met uitzondering 
van de hieronder gestelde afwijkingen/aanvullingen. 
 

Achtergrond 
Voor veel (startende en groeiende) innovatieve ondernemingen is het van groot belang dat 
ze de juiste investeerder vinden. De juiste investeerders kunnen de overlevingskansen van 
een bedrijf meer dan verdubbelen. Ze brengen namelijk niet alleen geld in, maar ook kennis 
en contacten.  
 
Een groeiend aantal ondernemers kiest bij hun zoektocht naar kapitaal voor de persoonlijke 
betrokkenheid van Informal Investors, ook wel Business Angels genoemd. Business Angels 
zijn een belangrijke financiële bron voor startende en groeiende innovatieve bedrijven. Het 
kabinet vindt het daarom belangrijk dat informal investment in Nederland verder 
gestimuleerd wordt. 
 
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onderkent het belang van 
een sterke onderhandse kapitaalmarkt en de noodzaak partijen vooraf goed te informeren 
en heeft hiervoor het Business Angels Programma opgezet.  
 
Eén van de actielijnen van het Business Angels programma is het bevorderen/ stimuleren 
dat er meer en betere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden om de 
bewustwording over informal investment te vergroten bij ondernemers en beginnende 
informal investors. Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten is geen core business van 
de marktpartijen. 
 
Voorwaarden voorlichtingsbijeenkomsten  
De partijen die deze voorlichtingsbijeenkomsten willen organiseren kunnen vanuit 
AgentschapNL een incidentele subsidie ontvangen, mits de bijeenkomsten aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
 

Doel
Het doel van de bijeenkomst(en) moet zijn: “Het actief onder de aandacht brengen 
van het fenomeen informal investing.”
De bijeenkomst mag géén matchingsbijeenkomst zijn. 
 
Doelgroep
De bijeenkomsten dienen te worden georganiseerd voor potentiële informal investors 
en (startende) ondernemers. Het is ook mogelijk dat bijeenkomsten voor beide 
doelgroepen tegelijkertijd worden gehouden. 
 



Inhoud
Het programma moet ten minste uit een theoretisch en een praktisch deel bestaan:  
• Uitleg van de kapitaalmarkt, rol van de partijen in relatie tot de levensfase van 

een bedrijf; 
• Uitleg informal investment; 
• Voordelen en nadelen van informal investment; 
• Rolverdeling bij informal investment: 
• Eisen en verwachtingen; 
• Tips; 
• Een praktijkcase waarin een ondernemer of een informal investor over zijn/haar 

ervaringen vertelt. 
 
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt ten minste 15 ondernemers of ten minste 10 
beginnende informal investors per bijeenkomst. Indien het een bijeenkomst betreft 
voor zowel ondernemers als (potentiële) informal investors bedraagt het aantal 
deelnemers ten minste 8 ondernemers en 5 (beginnende) informal investors per 
bijeenkomst.  
De bijeenkomst dient vrij toegankelijk te zijn (geen deelnamekosten). 
 
Planning en duur
De bijeenkomsten moeten plaatsvinden voor 1 februari 2012 
De minimale duur van de bijeenkomst is 2 uur. 

 
Externe communicatie
De communicatie over geplande bijeenkomsten geschiedt in eerste instantie via de 
eigen kanalen van de organiserende partijen.  
 
Elke bijeenkomst dient ten minste twee weken van te voren door de organiserende 
partij bij AgentschapNL te worden aangemeld (niet tijdig aangemelde bijeenkomsten 
komen niet voor subsidie in aanmerking).  

 
Registratie deelnemers
Voor de evaluatiedoeleinden dient de organiserende partij AgentschapNL van de 
volgende registratiegegevens te voorzien: 
Per bijeenkomst: een deelnemerslijst, waarop ten minste de volgende gegevens 
vermeld staan: 
• NAW-gegevens deelnemer (naam organisatie, naam deelnemer, adres en 

woonplaats, telefoonnummer) 
• Type deelnemer (Ondernemer of Investeerder) 
• Handtekening deelnemer 

 
Indienen van een aanvraag 
Een aanvraag om een incidentele subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van 
bijgesloten formulier (bijlage 1). Alle volledige aanvragen worden in behandeling 
genomen door AgentschapNL. 
 
De termijn van openstelling loopt van 11 juli 2011 t/m 19 augustus 2011. Aanvragen 
moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum om 17:00 uur. 
 



Aanvrager 
Een incidentele subsidie wordt verstrekt aan een in Nederland gevestigde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon, vennootschap of samenwerkingsverband die voor eigen rekening 
en risico activiteiten uitvoert zijnde een Business Angels Netwerk. 
Een Business Angels Netwerk kenmerkt zich door het organiseren en faciliteren van een 
professionele marktplaats voor informal investors en ondernemers gericht op het matchen 
van vraag naar en aanbod van risicokapitaal. 
 
Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor het verstrekken van incidentele subsidies volgend uit het Business 
Angels Programma bedraagt € 150.000,= 
 
De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op volgorde van binnenkomst.  
 
Daarnaast hechten we aan een goede balans m.b.t. het bereik van beide doelgroepen voor 
de voorlichtingsbijeenkomsten: 2/3 ondernemers en 1/3 informal investors. Derhalve kan 
AgentschapNL beslissen om aanvragen om incidentele subsidie die recht doen aan deze 
balans met voorrang te honoreren. 
 
Hoogte subsidie 
De incidentele subsidie bedraagt maximaal € 2.000,= per bijeenkomst tot een maximum 
van 10 bijeenkomsten per aanvrager.  
 
Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de 
uitvoering van de voorlichtingsbijeenkomsten: 

• 50% van de directe loonkosten m.b.t. de organisatie (uren tbv acquisitie, 
voorbereiding, bijwonen) tot een maximum subsidiebedrag van € 800,= per 
bijeenkomst; 

• 100% van de kosten derden (huur locatie en catering) tot een maximum 
subsidiebedrag van € 1.200,= per bijeenkomst. 

 
Voor indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte kosten komen niet 
voor subsidie in aanmerking. 
 
Afwijzingsgronden 
AgentschapNL beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien: 

• De aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden van de 
voorlichtingsbijeenkomsten  

• Onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de activiteiten kunnen 
financieren; 

• Het onaannemelijk wordt geacht dat de activiteiten binnen de gestelde termijn 
kunnen worden voltooid; 

• De activiteiten geen bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie leveren; 
• Onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om de 

activiteiten naar behoren uit te voeren; 
• Het subsidieplafond is bereikt. 

 



Beslistermijn, beschikking en bezwaar 
De beschikking op een aanvraag om subsidie wordt afgegeven binnen 4 weken na 
ontvangst van de aanvraag.  
 
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal een beschikking tot subsidieverlening worden 
opgesteld. In deze subsidieverleningen is oa opgenomen: 

• het aantal en type voorlichtingsbijeenkomsten dat voor subsidie in aanmerking 
komt 

• de hoogte van de subsidie 
• de subsidiabele kosten 
• de periode van uitvoering  
• de te voeren administratie 
• het aanvragen van voorschotten 
• de eindrapportage incl. de subsidievaststelling 
• overige voorwaarden 

 
Indien een aanvrager zich niet met het besluit kan verenigen, dan kan de aanvrager binnen 
6 weken na verzending van de beschikking een bezwaarschrift richten aan: AgentschapNL, 
t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder uitdrukkelijke vermelding 
van “bezwaarschrift BAP” op de envelop en het bezwaarschrift zelf. 
 
Op de website (www.technopartner.nl) worden de namen van de aanvragers gepubliceerd, 
waarvan de aanvragen zijn toegewezen.  
 


