
 
 

 
28 april 2020 

 
DRINGENDE OPROEP:  

Investeer 1,6 miljard in startups om onze internationale innovatie positie veilig te stellen 
gedurende de COVID-19 crisis. 

 
 
Geachte premier Rutte,  
 
We hoorden zojuist staatssecretaris Keijzer zeggen: ‘When more is needed, we can do 
more’, in de “Office Hours” van Techleap.nl waarin de COL-regeling werd verduidelijkt en de 
Invest-NL-regeling (TOPPS) van 100 miljoen werd aangekondigd. Dat is heel mooi, want 
‘more’ is zeker nodig. Afgelopen januari zei u tijdens de presentatie van Techleap.nl dat u #1 
van Europa wilt worden op het gebied van innovatie en startups. Nederland dreigt nu 
onderaan te eindigen.  
 
De Dutch Startup Association roept u daarom met klem op: breng ons met grote spoed terug 
naar de goede startpositie zodat, zodra de race weer van start gaat, startups de 
concurrentiepositie én het toekomstig verdienvermogen van Nederland kunnen veilig stellen.  
 
Hier allereerst de samenvatting met daarna de uitgebreide toelichting:  
 
 
Samenvatting 
We zijn inmiddels ver in de crisis en de regeling voor startups die er nu is, is te klein. Er lijkt 
sprake van rechtsongelijkheid tussen bedrijven en professionals in de oude  en nieuwe 
economie.  
De NOW-regeling, wat een geweldige regeling is van het kabinet om bedrijven snel te 
helpen, blijft na herhaalde oproep van dSa nog steeds gesloten voor startups*. Dat levert 
direct grote problemen op voor startups en innovatie; tweederde van de bedrijven is in grote 
problemen.  
De 100 miljoen die via de COL-regeling beschikbaar komt, en de 100 miljoen eur via 
TOPPS, zijn veel te weinig. In ons omringende landen, ook in kleinere economieën en 
landen zonder grote innovatie-ambities, worden miljarden gereserveerd.  
De Nederlandse overheid zou direct rond de 1,6 miljard eur moeten toezeggen om te 
voorkomen dat startups omvallen en vooral ook het investeringsklimaat aan te wakkeren, het 
ecosysteem overeind te houden, om innovatie en daarmee de economie van de toekomst 
veilig te stellen.  
 
 
 

 
 



 
 

 
NOW, COL en innovatieprijzen  
Met de NOW-regeling verbindt de overheid personeel aan de bedrijven waarvoor ze werken, 
ook als die bedrijven hen tijdelijk niet kunnen betalen. Dat redt die bedrijven op korte termijn. 
Dat is verstandig, want het alternatief voor de overheid is vergelijkbare bedragen te betalen 
via het UWV en dan over een paar maanden geen bedrijven meer hebben om de economie 
trekken. Toch sluit uw kabinet startups categorisch uit van deze regeling en logica. Daardoor 
staan binnen afzienbare tijd de helft van de werknemers van startups bij het UWV en is de 
vernieuwing waar ze aan werkten, gestopt. Dat is ongelooflijke kapitaalvernietiging.  
 
Hierdoor dreigt de grootste kaalslag ooit en zelfs de totale afbraak van het zorgvuldig 
gestimuleerde ecosysteem, want ook investeerders zien hun investering verdampen. 
Daarom de dringende oproep om alsnog de NOW-regeling te openen voor startups*. 
 
Berekening startup NOW:  

- in totaal werken er zo’n 100.000 hoog gekwalificeerde mensen,  
- de helft kan nu al zijn personeel niet meer betalen 
- 50.000 startup-professionals betalen via een NOW-achtige regeling, zou zo’n 300 tot 

600 miljoen eur kosten 
 

Economische Zaken heeft een potje van 100 miljoen eur Corona OverbruggingsLening 
(COL). En Invest-NL doet daar vandaag 100 miljoen eur bij.  
 
Nu klanten wegvallen, verandert het investeringsklimaat drastisch, de 200 miljoen eur die nu 
beschikbaar is, lossen dat nog niet op. De waarderingen kelderen en de investeringsmarkt 
dreigt op slot te gaan. Zonder investeringen doen we straks slechts mee in de achterhoede 
van de Europese startup economie, terwijl we goed op weg waren naar de eerste plek. 
 
Om daar bedragen aan te hangen: vorig jaar werd er door particuliere investeerders 
ongeveer 1,5 miljard euro in startups geïnvesteerd. De eerste schattingen zijn dat de 
investeringen voor tweederde zullen opdrogen en de waarderingen praktisch instorten, 
daarom roepen we de overheid op voor tweederde mee te investeren in 
startup-financieringen. Dat gaat om zo’n 1 miljard.  
 
Verder weten we dat de wereld van technologie en vernieuwing wordt aangejaagd door 
prijzengeld. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s, die komen 
bijna volledig voort uit wedstrijden met aanzienlijk prijzengeld. Een aantal wedstrijden met in 
totaal 100 miljoen eur  aan prijzengeld, levert interessante vernieuwing op en jaagt 
investeringen in de markt aan. We vragen de overheid, dat soort innovatieprijzen juist nu te 
starten, zoals VNO/NCW vraagt nu vast wegen aan te leggen, als brandstof voor de 
toekomst van innovatie.  
 

 
 



 
 

 
 
Berekening:  

- 300-600 miljoen voor een NOW-regeling, hetzij in de bestaande of voor een extra, 
vergelijkbare regeling 

- 1 miljard eur aan co-investingen 
- 100 miljoen eur aan prijzengeld 

Dat maakt zo’n 1,6 miljard  
 
Bij toeval is dat dichtbij het bedrag dat geoormerkt is voor Invest-NL. We weten dat daar 
bestaande plannen voor zijn, maar als de economie gereset wordt, moeten plannen ook 
herzien worden.  
 
We roepen de regering dus op dit bedrag versneld beschikbaar te maken voor 
co-investeringen voor de gehele groep van snelstgroeiende bedrijven en degenen met 
potentie. Het is de beste investering en verzekering voor onze toekomst. 
 
 
COLder  
Wat verder vreemd is en opvalt,  

1) snel groeiende bedrijven, van waaruit straks de belangrijke banengroei gaat komen, 
geld moet lenen om in de eerste nood te voorzien, waar de rest van het bedrijfsleven 
het via de NOW gewoon krijgt. Waarom? 

2) Waarom wordt er 3% procent rente gerekend? Voor zover ons bekend betaalt de 
overheid zelf nog steeds negatieve rente.  

3) Bedrijven moeten voor de COL ook onderbouwen dat er een terugval in 
geprognosticeerde omzet is, die wordt veroorzaakt door COVID-19. Net als bij de 
NOW-regeling* sluit dat startups (waar de regeling voor bedoeld is) vaak uit.  

4) We reserveren 4 miljard aan garanties in KLM, ook al zal de luchtvaart lang nodig 
hebben om te herstellen, nooit meer de oude worden en er zullen banen sneuvelen. 
Dit terwijl startups juist de nodige banen creëren. Ter vergelijk: 200 miljoen voor 
100.000 medewerkers in startups in schril contrast tot 4 miljard voor 33.000 man bij 
KLM. Omgerekend naar een individuele baan, is de onverklaarbare scheefheid nog 
veel duidelijker: 135.000 EUR in 1 baan bij KLM tegen 2000 EUR in een baan bij een 
startup. 

5) De COL-regeling vereist dezelfde voorwaarden - incl 3% rente van de 
co-investeerder. Daar gaat de regeling op problemen stuiten.  

6) Last but not least, een snelle schatting laat zien dat met 200 miljoen eur slechts een 
paar honderd van de duizenden startups gered zullen worden. Als slechts een paar 
procent gesteund kan worden, denkt de overheid dan te kunnen voorspellen wie 
onze ‘unicorns’ zijn? De succesvolste startups zijn een product van een complex en 
groot ecosysteem. Daarom moet er diep en breed geïnvesteerd worden. 

 
 



 
 

 
 
 
Startups als vaccin voor de economie 
In de race om een winnaar onder de vaccins verliezen vele kandidaten, net als bij startups. 
90% van vaccinskandidaten valt af. De winnaars veranderen de wereld echter compleet.  
 
Wat het vaccin is voor onze toekomstige gezondheid, dat zijn startups voor onze 
toekomstige economie. Ook onder startups is er vaak veel potentie en meer dan de helft 
blijft lang bestaan, maar de echte grote winnaars veranderen het landschap compleet. Niet 
alleen zorgen zij zelf voor enorme banengroei, ze nemen vaak ook in 1x een compleet 
segment mee in de vaart der volkeren en houden onze internationale concurrentiepositie op 
peil.  
Net als een vaccin, maken startups onze economie dus weerbaar. Ze maken ons sterker en 
stellen ons in staat verder te groeien. Startups vangen ons nu al op, denk aan alle digitale 
tools, e-commerce en bezorgplatformen. Door nu zo’n 1,6 miljard in ons startup ecosysteem 
te investeren zal onze maatschappij en economie ook sneller uit het dal komen. Investeren 
in de nieuwe economie betekent dan straks voor meer mensen een baan, meer 
belastinginkomsten en een goede basis voor het verdienvermogen in de nabije toekomst.  
 
Meneer Rutte, u rekent op ons. wij rekenen op u. Graag plannen we zo snel als mogelijk een 
‘Zoom’ call met u in. Of met Google Meet. Of met Microsoft Teams. U weet wel, die bedrijven 
die ooit, lang en kort geleden nog, klein en vernieuwend waren en nu de basis zijn voor onze 
economie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens de Nederlands startups, de Dutch Startup Association,  
 
 
 
 
 
 
 
Lucien Burm, voorzitter 
 
 
 
*Eerdere brief over de NOW, hieronder in de bijlage.  
 

 
 



 
 

BIJLAGE 
 
 
Geachte Minister Koolmees, Beste Wouter, 
 
 
Op de eerste plaats onze waardering voor het harde werk aan de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en de verruimingen daarvan tot nu 
toe. Het is duidelijk dat het op korte termijn behouden van bedrijvigheid en banen een 
topprioriteit is voor u en uw regering. Ondanks de inzet en intentie lijkt het erop dat u zich 
niet realiseert dat u duizenden belangrijke bedrijven uitsluit wat 100.000 banen op de tocht 
zet. Vandaar deze herhaalde en inmiddels dringende oproep om de criteria aan te passen 
en de categorale uitsluiting voor startups en scale-ups tegen te gaan. 
 
Tot onze spijt stellen we vast dat de eisen die momenteel worden gesteld aan bedrijven om 
van de NOW regeling gebruik te kunnen maken, duizenden bedrijven uitsluiten. Startups en 
scaleups hebben, zoals u weet, vaak nog geen omzet, en kunnen dus ook geen daling 
daarvan laten zien om de bedreiging van hun bestaan aan te tonen. Zij hebben wel een 
groeipad, maatschappelijke en economische relevantie en personeel. Als hen toegang tot de 
noodmaatregel wordt ontzegd, dan zullen deze duizenden bedrijven niet anders anders 
kunnen dan een veelvoud aan banen te schrappen. Hun mensen komen op straat te staan 
en veel van deze bedrijven zullen het niet overleven. Terwijl juist nu, in tijden van crisis, de 
vernieuwingskracht van startups zo hard nodig is om de economie en de cohesie in de 
samenleving te herstellen.  
 
Startups zijn Midden- en Kleinbedrijven met de kansen van een Groot bedrijf. Zij werken 
veelal met investeringen van derden gebaseerd op groeiprognoses en hebben een veel 
scherper risicoprofiel dan het reguliere ‘ondernemersrisico’. De geldende valuta voor 
startups zijn ‘product- en marktontwikkeling’  en ‘groei’, dat vaak wordt uitgedrukt in 
aantallen gebruikers en niet in omzet. De regeling vereist dat een omzetdaling wordt 
aangetoond. Dat is echter geen criterium voor succes en relevantie voor dit soort 
toekomstgerichte bedrijven. De startups en scaleups van Nederland roepen u daarom 
dringend op om de NOW regeling ook voor groeibedrijven te openen.  
 
Een aantal concrete criteria die u zou kunnen hanteren:  

● Eerder verkregen risicokapitaal 
● WBSO toewijzing 
● Het hebben van personeel (ook zonder omzet) 

 
 
 

 
 



 
 

Startups zijn belangrijk en een bepalende factor om goed uit deze crisis te komen. Ze 
leveren de grootste vernieuwingskracht om de economie en de maatschappij opnieuw vorm 
te geven en op te bouwen en zij leveren de meeste banengroei in korte tijd. Nederland zal 
startups en scaleups keihard nodig hebben.  
 
Minister Koolmees, beste Wouter, houd daarom dus de Nederlandse startups en scaleups 
nu binnen de boot! 
 
 

 
 


