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Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie NoordBrabant
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74/16
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

-

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 juni 2013 de Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant hebben vastgesteld;
Overwegende dat Provinciale Staten in het bestuursakkoord ‘Beweging in
Brabant’ MKB-ondernemingen zien als banenmotor en ruggengraad van onze
economie;
Overwegende dat het ondanks de verbeterde economische vooruitzichten voor
MKB-ondernemingen moeilijk blijft om aan bancaire financiering te komen;
Overwegende dat kredietunies een aanvullende rol kunnen vervullen bij de
financiering van MKB-ondernemingen en daarmee een bijdrage leveren aan
economische groei en bevordering van werkgelegenheid in Brabant.
Overwegende dat de Wet Toezicht Kredietunies per 1 januari 2016 in werking
is getreden, die aan kredietunies ruimere financieringsmogelijkheden biedt;
Overwegende dat er in Brabant diverse initiatieven tot oprichting van
kredietunies zijn en dat die initiatieven de provincie benaderen voor
ondersteuning;
Overwegende dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten het toejuichen
dat MKB-ondernemingen zelf het initiatief nemen om door middel van
kredietunies de gevoelde knelpunten op het terrein van hun financiering op
coöperatieve basis aan te pakken om zo de economische groei en
werkgelegenheid in Brabant te bevorderen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten derhalve de oprichting van
kredietunies willen stimuleren door een subsidie te verstrekken voor de
inrichtingsfase van een kredietunie, aangezien een kredietunie in die fase veel
kosten maakt;
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Overwegende dat de brancheorganisaties van de kredietunies in Nederland de
voorgenomen ondersteuning toejuichen;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling economie en
innovatie Noord-Brabant gezien het vorenstaande wensen aan te vullen met
een nieuw hoofdstuk inzake kredietunies;
Overwegende dat het bestaande hoofdstuk 6 in die regeling, inzake sterktes in
innovatie –MIT- R&D- samenwerkingsprojecten, inmiddels is uitgewerkt en de
stimulering van kredietunies derhalve op deze plek in de regeling kan worden
ingevoegd;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op het nieuwe hoofdstuk kredietunies
de Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L 352/1
van 24 december 2013 (de-minimisverordening) van toepassing verklaren;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A
Hoofdstuk 6 komt te luiden:
Hoofdstuk 6 Kredietunies
Artikel 6.1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. afdeling van een kredietunie: budgettair zelfstandige afdeling van een
kredietunie, met een eigen regionaal bestuur en een afgescheiden
administratie en begroting;
b. kredietunie: coöperatie, waarvan de leden op grond van hun beroep of
bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, die haar
bedrijf maakt van het bemiddelen tussen krediet gevende leden en krediet
nemende leden bij het verstrekken van leningen of het bij haar leden
aantrekken van opvorderbare gelden en het in dat geval voor eigen
rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van
de beroepsbeoefening of bedrijfsuitoefening van die leden;
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c.

MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in
artikel 1, onder 28 van Verordening 1303/2013 en bijlage I van
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG).
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Artikel 6.2 Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door kredietunies.
Artikel 6.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling
projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een
achtergestelde geldlening.
Artikel 6.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:
a. de inrichtingsfase van een kredietunie;
b. de inrichtingsfase van een afdeling van een kredietunie.
Artikel 6.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie is verstrekt op
grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling.
Artikel 6.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de werkzaamheden van de subsidieaanvrager zijn gericht op MKBondernemingen in Noord-Brabant;
b. de werkzaamheden van de subsidieaanvrager zijn met name gericht op
innovatieve MKB-ondernemingen;
c. de werkzaamheden van de subsidieaanvrager betreffen kredieten van
maximaal € 250.000.
d. de kwaliteit en professionaliteit van de subsidieaanvrager is aantoonbaar
geborgd;
e. de subsidieaanvrager beschikt voor haar bemiddelende werkzaamheden
tussen kredietgevers en kredietnemers over een ontheffing als bedoeld in de
Wet Financieel Toezicht;
f. de subsidieaanvrager is lid van een koepelorganisatie of
belangenorganisatie van kredietunies;
g. het project heeft een Brabantbrede of regionale aanpak, blijkend uit de
statuten;
h. voor het project bestaat aantoonbaar draagvlak bij het regionale
bedrijfsleven, blijkend uit het ledenbestand of steunbetuigingen;
i. aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is
opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;
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2°. het kredietmodel van de kredietunie;
3°. het kredietproces van aanvraag tot verlening;
4°. een tijdsplanning van de activiteiten;
5°. een plan van aanpak voor de netwerkvorming of de ledenwerving;
6°. een overzicht van de verdiencapaciteit voor terugbetaling van de
lening;
7°. een sluitende begroting.
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Artikel 6.7 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 juni 2016 tot en met 31 december
2018.
Artikel 6.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 4, voor de periode, genoemd in artikel 6.7, vast op € 300.000.
Artikel 6.9 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedraagt:
a. voor projecten als bedoeld in artikel 6.4, onder a, € 50.000 per project;
b. voor projecten als bedoeld in artikel 6.4, onder b, € 25.000 per project.
Artikel 6.10 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen
van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 6.11 Subsidieverlening
1. De subsidie, bedoeld in artikel 6.4, wordt verleend onder de opschortende
voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en de provincie NoordBrabant een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Algemene
wet bestuursrecht, ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening tot
stand komt.
2. In de uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, en in de
beschikking tot subsidieverlening wordt het regime voor betaling van rente
en aflossing opgenomen.
Artikel 6.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks
een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de
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activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden
bedraagt;
b. de subsidieontvanger verstrekt geen kredieten hoger dan € 250.000;
c. de subsidieontvanger bemiddelt niet tussen en verstrekt geen kredieten aan
MKB-ondernemingen die geen lid zijn van de subsidieontvanger;
d. de subsidieontvanger betaalt de subsidie in de vorm van een geldlening
binnen 8 jaar na verlening van de subsidie terug, overeenkomstig het
regime in de uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in artikel 6.11, tweede lid;
e. de subsidieontvanger overlegt bij de aanvraag tot vaststelling een overzicht
van de tot dan toe ingekomen kredietaanvragen, het aantal verstrekte
kredieten, de totale omvang van de uitstaande kredieten en het aantal
daarmee gecreëerde banen;
f. de subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project
toegankelijk voor derden.

Nummer

74/16

Artikel 6.13 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan
de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van het
overleggen van een activiteitenverslag.
Artikel 6.14 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het
verleende subsidiebedrag.
2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.
Artikel 6.15 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden in 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond
is bereikt aan Provinciale Staten een verslag over de werking van dit hoofdstuk
in de praktijk.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant.
’s-Hertogenbosch, 17 mei 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij de Zevende wijzigingsregeling
Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant.
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Algemeen
Juridisch kader
Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten
van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd,
maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden
ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene
verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.
Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv
noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen
die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze
subsidieregeling.
Achtergrond
Innovatie wordt in belangrijke mate bewerkstelligd door MKB-bedrijven. Binnen
het huidige economische klimaat geven banken nauwelijks meer kredieten
onder de grens van € 250.000. Er zijn meerdere initiatieven gestart om dit
knelpunt te verhelpen. Voorbeelden daarvan zijn kredietverstrekking door
kredietunies, microkredieten verstrekt door bijvoorbeeld Qredits (recent stevig
gesteund door EFSI) en crowdfunding.
Het is voor de Brabantse economie belangrijk dat de MKB-bedrijven over
voldoende kapitaal kunnen blijven beschikken om te innoveren en te groeien.
De provincie ziet mogelijkheden om via de ondersteuning van kredietunies een
kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van bovengenoemd
knelpunt.
Het past binnen het economisch beleid van de provincie om kredietunies in de
opstartfase onder een aantal strikte voorwaarden te ondersteunen. Als vereisten
zijn onder meer opgenomen dat kredietunies daadwerkelijk bijdragen aan de
versterking van het financieringsvermogen van innovatieve bedrijven, dat de
kwaliteit van kredietunies is geborgd en dat er sprake is van een Brabant brede
of regionale aanpak. Omdat ondersteuning passend moet zijn bij het karakter
van kredietunies als zelfvoorzienende private organisaties wordt deze alleen in
de vorm van een achtergestelde geldlening verstrekt.
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Artikelsgewijs
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Artikel 6.3 Subsidievorm
Tweede lid Geldlening
De subsidie wordt verleend in de vorm van een achtergestelde geldlening. Dit
houdt in dat de provincie geen preferente schuldeiser is in het geval van
faillissement van de subsidieontvanger.
Artikel 6.4 Subsidiabele activiteiten
Onder b Afdeling van kredietunie
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de inrichtingsfase van
nieuwe kredietunies, maar hebben er ook voor gekozen om subsidie te
verstrekken voor de inrichtingsfase van regionale afdelingen van kredietunies.
Deze afdelingen van kredietunies bezitten geen rechtspersoonlijkheid, maar
vormen voor het overige wel een zelfstandige entiteit. Een afdeling van een
kredietunie bepaalt bijvoorbeeld zelf welke leden en kredietaanvragen uit haar
werkgebied toegelaten zullen worden. Wel werken de besturen van de
kredietunies en de afdelingen van kredietunies zeer nauw samen. De afdelingen
van kredietunies maken daarbij gebruik van de reeds opgedane ervaringen en
van de bestaande back-office systemen van de kredietunies, waardoor dubbele
kosten worden voorkomen. Tegelijkertijd kunnen kredietgevende leden van
kredietunies deelnemen in kredietaanvragen van afdelingen van kredietunies en
vice versa, waardoor de kans wordt vergroot op succesvolle kredietverlening
aan het MKB. Een ander voordeel van het inrichten van een afdeling van een
kredietunie is bovendien dat gebruik gemaakt kan worden van de door een
bestaande kredietunie reeds opgedane naamsbekendheid, waardoor de
oprichting van een afdeling van een kredietunie sneller van start kan gaan.
Artikel 6.5 Weigeringsgronden
Gedeputeerde Staten merken daarbij de inrichting van een afdeling van een
kredietunie aan als een nieuw project.
Artikel 6.6 Subsidievereisten
Onder b Kwaliteit en professionaliteit
De subsidieaanvrager kan dit bijvoorbeeld aantonen door het overleggen van
handboeken die aantonen dat aan het kwaliteitskader kredietunies is voldaan of
door het aanleveren van cv’s van bestuurders, commissieleden, commissarissen
en dergelijke.
Artikel 6.11 Subsidiehoogte
Het regime voor betaling van rente en aflossing van deze subsidie kan
rentevoordeel opleveren voor kredietunies. Aangezien de totale hoogte van het
rentevoordeel gering is, maken Gedeputeerde Staten in dit hoofdstuk gebruik
van de mogelijkheid van de-minimissteun. Bij de vaststelling van de maximale
subsidiehoogte voor kredietunies op € 50.000 is hiermee rekening gehouden.
Hierdoor is er geen sprake van staatssteun. Indien uit het aanvraagformulier
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blijkt dat de subsidieaanvrager van meerdere overheden subsidie heeft
ontvangen, dient de subsidieaanvrager een de-minimisverklaring in te vullen,
waaruit blijkt dat in het jaar van aanvraag en de twee daaraan voorafgaande
jaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun is ontvangen.
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Artikel 6.15 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Onder d Toegankelijkheid bevindingen en resultaten
Dit kan de subsidieaanvrager bijvoorbeeld bewerkstelligen via jaarverslagen of
de website van de kredietunie.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3994127
Uitgegeven, 19 mei 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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