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1. Startersleningen voor jonge Gelderse ondernemers  

De Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert (SFGV) stelt startersleningen beschikbaar voor innovatieve, net gestarte 
bedrijven in Gelderland die bij voorkeur intensief samenwerken met de kennisinstellingen.  

De leningen zijn specifiek bedoeld voor de financiering van innovatieve, opschaalbare activiteiten in de fase van 
ontwikkeling, testen en marktintroductie. Het is juist in deze fasen - waarin de reguliere markt nog niet bereid is om 
financiering te verstrekken – dat de SFGV startups ondersteunt met startersleningen. Vanuit ORION worden deze startups 
(naast de lening van SFGV) inhoudelijk ondersteund, middels individuele begeleiding en collectieve trainingen.  

2. Doelgroep 
De startersleningen zijn vooral bestemd voor (potentiële) ondernemers vanuit ArtEZ hogeschool voor de kunsten, de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit (RU) en Van Hall Larenstein (HVHL). Het kan daarbij 
gaan om studenten, personeel, docenten, onderzoekers, promovendi en alumni.  

Voor voorbereidende bedrijfsactiviteiten bij studenten en net afgestudeerden verwijzen we naar de regeling van de 
startersvoucher. De startersvoucher is geen lening maar een subsidie van maximaal € 2.500,-. 

Ook andere jonge innovatieve bedrijven/startups uit Gelderland kunnen ook een leningaanvraag indienen, mits ze 
samenwerken met deze kennisinstellingen of met een van de partners van ORION (zoals Kiemt) bij de ontwikkeling van het 
bedrijf en het op de markt brengen van het innovatieve product, proces of dienst. Aanvragen uit de sector Agri-Food worden 
doorverwezen naar het programma Startlife (start-life.nl), uit de sector Health naar Briskr (briskr.eu).  

3. Toelichting op de lening (“de kleine lettertjes”) 
- Het aantal beschikbare leningen is gelimiteerd in verband met het beschikbare totaalbudget in het fonds. Ook de 

maximale hoogte van de leningen is afhankelijk van dit totaalbudget. Informeer dus altijd vooraf bij de dossierhouder (zie 
paragraaf 6) naar de mogelijkheden. 

- Het minimum bedrag van een lening is € 25.000,-. De maximale hoogte van de lening bedraagt € 250.000,-. 
- De lening wordt in meestal in tranches verstrekt. De aanvrager kan in de aanvraag een voorstel doen wat voor het bedrijf 

logische tranches zijn met de daarbij behorende, concreet meetbare mijlpalen.  
- De beoordelingscommissie zal het voorstel van deze tranches en de mijlpalen beoordelen en indien wenselijk aanpassen.  
- Pas wanneer een mijlpaal is gerealiseerd en schriftelijk is verantwoord bij de dossierhouder, kan het volgende leningdeel 

worden uitgekeerd. 
- De rente is vast en bedraagt 3% per jaar. Elk kwartaal wordt de rente achteraf gefactureerd.  
- De looptijd van de lening bedraagt 6 jaar. De eerste 2 jaar na uitbetaling is de lening aflossingsvrij. Daarna zal de lening 

in 4 jaar (in 16 gelijke kwartaaltermijn) dienen te worden afgelost. 
- De lening mag op ieder moment geheel of gedeeltelijk worden afgelost (zonder extra kosten).  
- De lening kent een hoofdelijke aansprakelijkheid, ook als deze aan een B.V. wordt verstrekt. De hoofdelijke 

aansprakelijkheid bedraagt bij 1 ondernemer € 25.000,-. Bij meerdere aanvragers/ondernemers is ieder voor een deel 
hoofdelijk aansprakelijk: bij 2 ondernemers ieder € 25.000,-, bij meer dan 2 ondernemers wordt € 50.000,- 
aansprakelijkheid verdeeld over de ondernemers. De (privé)partner(s) zal/zullen hiervoor de borgtocht mede moeten 
ondertekenen. De partner staat daarmee niet borg, maar tekent wel voor gezien. 



 Pagina 2 van 3 

 

 
De lening wordt zonder tussenkomst van een bank, rechtstreeks verstrekt door de STFG. Rente en aflossing wordt 
rechtstreeks door de STFG aan de ondernemer(s) gefactureerd. 

- De lening wordt niet geregistreerd als persoonlijke lening in het kader van de persoonlijke kredietregistratie (BKR). 
- Indien achteraf blijkt dat door de ondernemer onjuiste informatie is verstrekt of de gelden niet of aan andere doelen zijn 

besteed, kan het geld worden teruggevorderd. 
- Indien er sprake is van een tijdelijk liquiditeitsprobleem kan uitstel van aflossing worden aangevraagd. Hiertoe wordt, in 

samenspraak met de dossierhouder, een nader onderbouwd verzoek ingediend bij de beoordelingscommissie, die 
hierover zelfstandig een besluit kan nemen (niet het bestuur van SFGV). Voor de rente op de lening kan geen uitstel 
worden aangevraagd. 

- De SFGV kent een coulance-regeling voor het geval dat een ondernemer de lening niet kan terugbetalen. De lening kan 
dan geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het bestuur van de SFGV besluit, na advies van de 
beoordelingscommissie, over de coulance-aanvraag. Bij de behandeling van de coulance-aanvraag wordt meegewogen of 
de ondernemer er alles aan heeft gedaan om het project tot een succes te maken, of er sprake is van verwijtbaar 
handelen, of de ondernemer adviezen heeft opgevolgd en de dossierhouder regelmatig en tijdig van relevante 
ontwikkelingen op de hoogte heeft gebracht.  

4. Criteria 
Het bestuur van de SFGV heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie benoemd.  
Deze commissie toetst de aanvragen op de volgende 9 criteria: 

1. Het idee of plan voor het bedrijf 
2. Ondernemerskwaliteiten  
3. Innovativiteit product, dienst of proces 
4. Technische haalbaarheid 
5. Marktkansen, verdienmodel 
6. Opschaalbaarheid 
7. Samenwerking met de kennisinstelling 
8. Maatschappelijke impact 
9. De begroting van de investeringen, kosten en opbrengsten.  

De beoordelingscommissie bepaalt of een aanvraag wordt gehonoreerd en de voorwaarden waaronder de lening wordt 
toegekend. Deze beslissing is bindend. Er is geen mogelijkheid voor beroep of bezwaar. Indien de aanvraag wordt afgewezen, 
bepaalt de beoordelingscommissie of er een herkansingsmogelijkheid komt. 

5. Eisen 
• De aanvrager*1 heeft geen bedrijf dat langer dan 5 jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
• De omzet van het bedrijf is elk jaar lager dan € 100.000,- (excl. BTW). Bij een hogere omzet is er sprake van een gevestigd 

bedrijf en daar zijn deze leningen niet voor bedoeld.  
• Het bedrijf zal in Gelderland gevestigd moeten zijn of worden. Bij de aanvraag van de lening hoeft het bedrijf nog niet te 

zijn opgericht. Voor het verstrekken van de lening is inschrijving bij de KvK verplicht.  
• De lening wordt aangevraagd voor de financiering van een innovatieve, opschaalbare activiteit in de fase van ontwikkeling, 

testen en/of marktintroductie. 
 

 

1 * Waar “aanvrager” (m/v) staat dient bij meerdere ondernemers in een bedrijf “aanvragers” te worden gelezen. 
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• De aanvrager kan slechts bij één aanvraag betrokken zijn. Een bedrijf kan uit 1 of meer ondernemers bestaan.  
• De aanvrager is verplicht de aanvraag bij de beoordelingscommissie toe te lichten in een presentatie/pitch. 
• De aanvrager is bereid medewerking te verlenen aan communicatie, publiciteit en (in overleg) bijeenkomsten. 
• De aanvrager is bereid ieder jaar te rapporteren aan Gelderland valoriseert via de dossierhouder over de ontwikkelingen 

van het bedrijf. 

6. Aanvraagprocedure  
De beoordelingscommissie komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen om leningaanvragen te beoordelen. De data worden gepubliceerd 
op de website van ORION: www.orion-gelderland.nl/financiering. 

De aanvrager dient de aanvraag per mail in bij de ondergenoemde dossierhouder. Deze aanvraag omvat maximaal 15 pagina’s 
A4 (eventueel met een enkele bijlage, zoals een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), met 
onderbouwing van de 9 criteria. 

De eerste concept-aanvraag zal minimaal 3, maar bij voorkeur 5 weken voor de beoordelingscommissie bij de dossierhouder 
moeten zijn. Dan kan de aanvraag worden bekeken en besproken. Ook heeft de aanvrager dan nog tijd om de reacties op de 
concept-aanvraag te verwerken in een verbeterde, definitieve aanvraag. 

De dossierhouder bepaalt of een aanvraag compleet en akkoord is om door te sturen naar de beoordelingscommissie. De 
definitieve en complete aanvraag moet 7 dagen voor de beoordelingscommissie bij het projectsecretariaat 
(monique.morel@han.nl) worden ingediend. De aanvrager ontvangt daarna nadere informatie over tijdstip en locatie van de 
pitch.  

Ter voorbereiding biedt ORION de mogelijkheid om de pitch te oefenen. De data van deze pitch-tryouts zijn ook op de 
website te vinden.  

De dossierhouder is de eerste contactpersoon voor de aanvrager. De dossierhouders zijn: 

ArtEZ   Bart Huydts b.huydts@artez.nl (06) 51 34 80 76 

RU    Rob Groenendaal  r.groenendaal@ru.nl (06) 11 39 65 81  

RU Ed Koster e.koster@ru.nl (06) 12 04 77 74 

HAN Einte Visser einte.visser@han.nl (06) 22 80 96 86 

Kiemt Jolande Kneepkens kneepkens@kiemt.nl (06) 22 32 48 24 

7. Toekenningsprocedure 
Na een positief besluit van de beoordelingscommissie wordt een overeenkomst opgesteld tussen de SFGV en de aanvrager. 
Vooraf moet de aanvrager hiervoor een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van een bankpasje van het bedrijf 
aanleveren. Na ondertekening van de leningovereenkomst door 2 bestuursleden van de SFGV en de ondernemer(s) zal de 
eerste tranche van de lening worden overgemaakt. 

versie 3 november 2021 


