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Inbreng Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering 
 
De Nederlandse biotech maakt haar belofte waar. Het brengt ons baanbrekende 
geneesmiddelen, gewassen die bijdragen aan een duurzame landbouw en biobased 
grondstoffen en materialen. Toepassingen uit de biotechnologie dragen daarmee bij 
aan de maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid. De Life 
Sciences sector heeft zich de afgelopen 10 jaar verdubbeld en kent een bomvolle pijplijn 
met nieuwe toepassingen. Bemoedigende resultaten, maar wil de Nederlandse Life 
Sciences sector in 2030 tot de absolute wereldtop behoren, dan moeten we nu 
doorpakken. HollandBIO is dan ook blij dat staatssecretaris Keijzer een heus Nationaal 
Actieprogramma ter versterking van de Nederlandse Life Sciences & Health sector 
aankondigde. HollandBIO hoopt dat dit initiatief eraan bijdraagt dat we zo veel 
mogelijk drempels wegnemen voor innovatieve Nederlandse startups en scale-ups en 
op weg naar een ijzersterk innovatieklimaat. 
 
Om deze mogelijkheden in de komende jaren te kunnen verzilveren, doen we namens HollandBIO, 
de belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector, de volgende suggesties voor het 
Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van woensdag 24 april. 
 
1. Overbrug de gaten in het financieringslandschap 

De positieve evaluaties van de diverse financieringsregelingen tonen aan dat 
stimuleringsmaatregelen voor innovatief MKB zich uitbetalen. Tegelijkertijd blijkt uit de 
recente Financieringsmonitor van het CBS dat er een knelpunten zitten in de financiering van 
innovatieve start-ups en scale-ups. Voor de financiering van bedrijven in de life sciences zijn 
investeerders nodig die bereid zijn gedurende een langere tijd hoge risico’s te nemen. 
 
De beperkte toegankelijkheid van kapitaal is een belemmering voor start-ups en scale-ups in de 
life sciences. Ondanks de toename van het aanbod van risicokapitaal door diverse interventies 
van de overheid, is het per startup geïnvesteerde kapitaal relatief laag in Nederland. Nederland 
blijft vooral achter voor wat betreft investeringen in de vroege fase, maar ook de latere 
financieringsrondes blijven een punt van aandacht.  
 
HollandBIO hoort graag wat de plannen van de staatssecretaris zijn om deze gaten in het 
financieringslandschap te overbruggen zodat Nederlandse bedrijven internationaal concurrerender 
worden. 
 

2. Rol voor life sciences binnen Invest-NL 
In een reactie op vragen van Kamerleden over de Machtigingswet ter oprichting van Invest-NL 
noemt minister Wiebes sleuteltechnologieën zoals biotechnologie en de life sciences als 
voorbeelden van gebieden waar andere landen snel hun investeringen opschalen waardoor 
Nederland haar leidende positie kwijt kan raken. 
 
HollandBIO ziet graag dat de staatssecretaris bevestigt dat binnen Invest-NL vanuit de 
investeringsdomeinen ruimte is om te investeren in start-ups en scale-ups in de life sciences om zo 
de internationale concurrentie aan te kunnen blijven gaan. 
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3. Innovatiekrediet en extra 10 miljoen euro budget voor klinische ontwikkelingsprojecten 

In februari stelde VVD-Kamerlid Veldman een aantal vragen over het Innovatiekrediet. Hierin 
kaartte hij het verschil in het begrote bedrag aan van € 70 miljoen in de begrotingsbehandeling 
ten opzichte van het eind 2018 in de Staatscourant vastgestelde bedrag van € 60 miljoen. Ook 
vroeg hij aan staatssecretaris Keijzer of zij een verhoging van het budget van het 
Innovatiekrediet voor klinische ontwikkeltrajecten nodig acht, gezien de flinke overvraging van 
dat deel van het budget in 2018 en de jaren daarvoor. Helaas lijkt dat laatste nu ook weer voor 
2019 te gelden, met ruim € 60 miljoen aan aanvragen voor het klinische deel.  
 
In haar reactie laat de staatssecretaris weten dat het budget voor het Innovatiekrediet € 60 
miljoen bedraagt. Hierbij krijgen zowel de klinische als de technische ontwikkelingsprojecten € 
30 miljoen toegewezen. Later dit jaar zal in principe een aanvullend bedrag van € 10 miljoen 
vrijkomen, waarover de staatssecretaris halverwege 2019 een beslissing zal nemen naar welke 
categorie dit gaat.  
 
HollandBIO vraagt of u de staatssecretaris op wil roepen om de aanvullende € 10 miljoen 
beschikbaar te stellen voor klinische ontwikkelprojecten, nu dit budget meerdere jaren achtereen al 
op 1 januari is overvraagd? 


