3. Richtsnoeren risicokapitaal
De richtsnoeren staatssteun risicokapitaalinvesteringen MKB zijn van toepassing op steun voor
risicokapitaal aan MKB gedurende hun eerste ontwikkelingsfasen, de financiering is zowel van de
overheid als van particuliere investeerders afkomstig. Ze worden niet toegepast op ad-hoc
maatregelen voor individuele ondernemingen
De richtsnoeren bevatten voorwaarden die bepalen wanneer sprake is van risicokapitaal. Ook
bevatten zij criteria voor de toetsing van betreffende steunmaatregelen.
Investeringsdrempel
De investeringsdrempel is 1,5 miljoen euro per MKB voor één jaar. Alternatieve financiering via
financiële markten moet ontbreken en er moet sprake zijn van marktfalen. Wanneer de drempel
wordt overschreden, maakt de Commissie een uitgebreide beoordeling en moet de decentrale
overheid het marktfalen aantonen. Dit vanwege het grotere risico op verstoring van de markt.
Snelle beoordelingsprocedure
In sommige gevallen kan er een snelle beoordelingsprocedure worden toegepast. Om deze
procedure toe te kunnen passen, gelden bepaalde voorwaarden.
- Investeringen onder 1,5 miljoen euro per MKB voor één jaar;
- Financiering van MKB in steungebieden tot de expansiefase, buiten steungebieden tot de
aanloopfase;
- Minstens 70% van het totale budget wordt via aandelenkapitaal en hybride kapitaalinstrumenten
verschaft, niet in de vorm van schuld;
- Financiering van MKB in steungebieden is voor ten minste 30% afkomstig van particuliere
investeerders, buiten steungebieden voor 50%.
- Investeringen moeten winstgericht zijn en duidelijke businessplannen en exitstrategie bevatten;
- Bij zakelijk fondsbeheer: deze vergoeding is gekoppeld aan de winst van het fonds. Het beheer
neemt behoorlijke reguleringsnormen in acht;
- Gerichtheid op een bepaalde sector is mogelijk voor fondsen die in innoverende technologieën of
sectoren investeren.
Uitgebreide beoordelingsprocedure
In sommige gevallen wordt er een uitgebreide beoordelingsprocedure worden toegepast. Om deze
procedure toe te kunnen passen, gelden bepaalde voorwaarden.
- Investeringen boven 1,5 miljoen euro per MKB voor één jaar;
- De financiering geldt voor de expansiefase van MKB buiten steungebieden;
- Vervolginvesteringen waarbij 1,5 miljoen euro en de early-growthfase worden overschreden;
- Financiering van MKB in steungebieden is voor ten minste 30% afkomstig van particuliere
investeerders, buiten steungebieden voor 50%;
- Verstrekking van ‘seed capital’ aan kleine ondernemingen, waarin weinig of geen particuliere
investeerders deelnemen en/of de nadruk ligt op financiering via schuldinstrumenten;
- Betrokkenheid van alternatieve marktplaatsen;
- Dekking van kosten die verband houden met het doorlichten van ondernemingen voorafgaand aan
de investering (scoutingkosten).

