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2.5 Andere financiële faciliteiten ondernemer

Naast de verschillende vormen van krediet is er voor ondernemers (maar ook voor 
e-initiatieven, die en goed doel dienen) en groot aantal mogelijkheden geldstromen te 
creëren via innovatiefondsen en -subsidies en andere financiële faciliteiten. 
Tabel 19: overzicht innovatiekredieten en -subsidies
2.5.1 Innovatiefonds 2.5.2 Innovatie-subsidies 2.5.3 

WBSO
2.5.4 Andere financiële 
faciliteiten

- innovatiefonds MBK+  
- Seed Capitalregeling 
-  Health Innovation 

Fund III
- Healthy.Capital 
- Gilde Healthcare 
-  Holland Venture Zorg 

Innovaties I (HVZI)

-  MIT, MKB-innovatie-stimuler-
ing regio en topsectoren 

- VFF, Vroege-fase-financiering 
- MKB-idee| 
- andere regelingen

Wet bevordering 
speur- en ontwik-
kelingswerk 

-  lager loon dga bij 
start-up

- sponsoring

- vermogens-fondsen

2.5.1 Innovatiefonds MKB+/ Seed capital regeling 
Onderdeel van het in 2012 gestarte innovatiefonds MKB+ (voor de financiering van 
projecten, die niet of onvoldoende terecht kunnen op de kapitaalmarkt) is de SEED-Capital-
regeling: investeringsfondsen voor technostarters en creatieve starters om hun kennis in 
te zetten voor toepasbare producten en diensten, die hun de financieringsmogelijkheden 
vergroten. De voornaamste technologiegebieden, waarvoor de regeling is bedoeld, zijn 
informatietechnologie, lifesciences, duurzame technologie, ICT, Internet en media, zorg 
en sport. Ieder fonds hanteert eigen criteria, waaraan de starter moet voldoen. Voor meer 
informatie: www.rvo.nl. 

Health Innovation Fund III

Na twee eerdere succesvolle fondsen, is er het derde venture capital fonds van Health Innovations (looptijd 
fonds tot 2029) om innovatieve zorg start-ups te helpen bij de marktintroductie van hun onderneming.

Investeerders zijn: o.a. KPN, Menzis, en enkele private investeerders en HET wordt ondersteund door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Health Innovation Fund III richt zich op bedrijven die zich bezighouden met innovaties in de zorg. Het 
gaat daarbij vooral om technologieën en behandelmethoden gericht op preventie, zorg en welzijn. Ook 
investeert het fonds in projecten die klantgerichtheid en effectiviteit in de zorgsector helpen vergroten. Het 
fonds richt zich nadrukkelijk op ondernemingen die zich richten op eHealth en zelfmanagement. Biotech-
nologie en medicijnontwikkeling vallen buiten de focus van het fonds. (bron:www.healthinnovations.nl).

Healthy Capital  
 
Healthy.Capital investeert in jonge, veelbelovende Nederlandse ondernemingen die zich met hun inno-
vatieve oplossingen richten op de Health & Care sector. Healthy.Capital neemt tot en met 2022 deel in 8 
participaties en helpt door middel van ‘smart capital’ de betreffende ondernemingen snel en verantwoord te 
groeien. Healthy.Capital ondersteunt start-ups naast het inbrengen van kapitaal met het optimaliseren van 
de bedrijfsvoering in de brede zin van het woord.

Niet alleen de partners van het fonds, maar ook alle betrokken investeerders zijn zelf ondernemer. ‘Met 
ondernemers, voor ondernemers’ dus. Healthy.Capital denkt een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan 
het oplossen van typische ondernemersvraagstukken (www.healty.capital.nl)
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Gilde Healthcare

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij met € 1 miljard onder beheer in 
twee aparte fondsstrategieën: venture & groeikapitaal en private equity.  
Gilde Healthcare’s venture & groeikapitaalfonds participeert in medische technologie en nieuwe geneesmid-
delen.  
Gilde Healthcare’s private equity fonds neemt deel in winstgevende Europese bedrijven met een primaire 
focus op de middenmarkt in Benelux en Duitstalige landen. Het private equity fonds is gericht op zorgver-
leners, toeleveranciers en producenten van medische producten en overige dienstverleners actief in de 
zorgsector. 
(www.gildehealthcare.com)

Holland Venture Zorg Innovaties I (HVZI)

HVZI investeert in jonge innovatieve Nederlandse ondernemingen die actief zijn binnen de zorgsector en 
een aanzienlijke groeipotentie kennen. HVZI heeft als doel eenwww.rvo.nl portefeuille op te bouwen van 
ongeveer 10 innovatieve zorgondernemingen welke gericht zijn op innovatie in de vorm van methoden, 
hulpmiddelen en processen met als doel de arbeidsproductiviteit te verbeteren of de kwaliteit inzichtelijk 
te maken. Het fonds streeft met haar investeringen niet alleen naar financieel rendement, maar ook naar 
zorgrendement waardoor de zorg beter én goedkoper wordt. HVZI is een samenwerking tussen Holland 
Venture, Zorgverzekeraar Menzis en enkele andere investeerders (www.rvo.nl) 

2.5.2 Innovatiesubsidies 

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 
De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het 
midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten 
van het MKB beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. De 9 topsectoren 
zijn: tuinbouw, water, agrifood, lifesciences, chemie, hightech, energie, logistiek en creatieve 
industrie. 
Het MIT reikt verschillende instrumenten aan voor de beste mogelijkheden voor 
ondersteuning van de innovatieve plannen en activiteiten, zoals kennisvouchers, innovatie-, 
haalbaarheid- en samenwerkingsprojecten en netwerkactiviteiten  
(meer informatie: www.rvo.nl).

Vroegefasefinanciering (VFF) 
Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-
ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Zowel starters als 
gevestigde bedrijven profiteren van de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op drie 
doelgroepen: 
- innovatieve starters (≤ 5 jaar) 
-  academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en 

onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een 
academisch ziekenhuis)

-  mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWO-domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen (TTW) voeren deze regeling uit. RVO.nl verzorgt de uitvoering 
voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, 
HBO en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties).
Let op: ondernemers, die door de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) zijn getroffen, kunnen uitstel 
van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van 6 maanden, van 1 april 2020 
tot 1 oktober 2020. Gedurende deze periode wordt de rente tevens opgeschort. 
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MKB-idee 
MKB-idee (onderdeel van het MKB-actieplan van het Ministerie EZK, www.rvo.nl ) is een in 
december 2019 gestarte subsidieregeling (BMK: Beleidsexperiment menselijk kapitaal) om 
MKB’ers (ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers) te stimuleren te investeren in 
scholing en ontwikkeling van werknemers. De subsidie per project varieert van € 25.000 tot 
max. € 200.000

Andere regelingen 
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de 
ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Deze regeling richt zich op 
bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind 
(land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget 
en een aparte aanvraagprocedure. Informatie : www.rvo.nl. 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van 
zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers 
(www.rvo.nl) 
 
Al sinds 2014 wil de Europese commissie en de Nederlandse overheid met het programma 
Horizon 2020 wetenschap en innovatie stimuleren, waarbij ook universitaire medische centra 
en universiteiten (naast ondernemingen en onderzoeksinstellingen) doelgroep zijn. (www.
horizon2020.info; www.rvo.nl; www.business.gov.nl) 
Subsidieregeling om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren
De VWS- subsidieregeling InZicht is bedoeld om digitale gegevensuitwisseling in de zorg 
te stimuleren, waarbij nauw wordt samengwerkt met de branche- en beroepsorganisaties 
ActiZ, VGN, GGZNederland, Zorgthuisnl en V&VN. In totaal is er € 90 miljoen euro subsidie 
beschikbaar. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I 
(Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de 
ministeries van OCW en VWS) een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen (www.
dus-1.nl)
Via de subsidieregeling veelbelovende zorg is het mogelijk tijdelijke financiering voor 
behandelingen te krijgen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit 
het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Voorwaarde 
hierbij is, dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden 
verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling ten opzichte 
van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland. Na het verkrijgen 
van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut (die hierbij samenwerkt met 
ZonMw) op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten of de betreffende zorg voldoet 
aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de relatieve (meer)kosten acceptabel zijn. 
Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. 
Als het subsidieplafond niet wordt bereikt, gaat het resterende bedrag over naar de tweede 
ronde van datzelfde kalenderjaar.  
Informatie aanvragen ”www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg

2.5.3 WBSO, Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk 
De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling voor  
•   organisaties en ondernemers, die vennootschapsbelasting betalen (o.w. dga’s) en 

vast personeel in dienst hebben, die speur- en ontwikkelingswerk verrichten (S&O 
inhoudingsplichtige ondernemers). Deze groep verrekent een deel van de loonkosten voor 
speur- en ontwikkelingswerk (S&O) via een afdrachtvermindering loonheffing. 

2

Andere financiële faciliteiten ondernemer



57

Medisch specialist als ondernemer: fiscus en financiën

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2020 32% van de eerste € 350.000 (eerste 
schijf) van de totale S&O-grondslag en 16% van het surplus /tweede schijf. Voor starters 
geldt voor de eerste schijf 40%. Een starter is de ondernemer, die gedurende de afgelopen 
5 jaar maxi-maal 4 kalenderjaren personeel in dienst had en tenminste 1 jaar niet 
inhoudingsplichtig was.

•  zelfstandig ondernemers, die inkomstenbelasting betalen en meer dan 500 uur per jaar (te 
onderbouwen met een gedetailleerde urenstaat) aan speur- en ontwikkelingswerk besteden 
(S&O belastingplichtige ondernemers). Deze groep heeft naast de zelfstandigenaftrek in 
2020 een bedrag van € 12.980 (2019: € 12.775) aan aftrek voor speur en ontwikkeling 
(aftrek S&O). Voor starters geldt in 2020 een extra S&O aftrek van € 6.494 (2019: € 6.391). 
Een starter is een zelfstandig ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande 
kalenderjaren géén ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan twee maal de 
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast. 

 
De WBSO is geen aparte (formele) wet meer, maar onderdeel van de WVA (Wet vermindering 
afdracht loonbelastingen en premie volksverzekeringen).  
Er zijn twee soorten projecten, waarvoor een aanvraag voor de WBSO kan worden ingediend. 
Deze zijn: 
- ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur 
- technisch wetenschappelijk onderzoek 
Het budget WBSO in 2020 bedraagt € 1.281 miljoen (bijna € 1,3 miljard)
Aanvragen WBSO 
De inhoudingsplichtige ondernemer, die een WBSO-aanvraag bij de RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland), onderdeel Ministerie van Economische Zaken, indient en wiens 
aanvraag positief is beoordeeld, ontvangt een beschikking, waarin de positieve beslissing is 
vastgelegd, en wordt aangegeven, hoeveel S&O-uren wel en/of niet worden toegekend.  
Bij de beschikking ontvangt hij een S&O-verklaring, waarin (per project) staat aangegeven, 
hoeveel S&O-uren en eventueel welke kosten en uitgaven toegekend worden. In deze 
verklaring staat het bedrag aan maximale afdrachtvermindering, dat hij mag verrekenen met 
de loonheffing.  
De belastingplichtige ondernemer ontvangt bij de beschikking een S&O-verklaring en verkrijgt 
hiermee het recht de aftrek voor speur- en ontwikkeling toe te passen.  
Voor meer informatie is er de brochure Handleiding WBSO 2020 (www.rvo.nl) 

2.5.4 Andere financiële mogelijkheden
Lager gebruikelijk loon dga bij start-up 
Een medisch specialist én dga die een nieuwe start met zijn bv wil maken of een nieuwe bv 
wil starten, kan zijn eigen salaris bepalen, waarbij hij dient rekening te houden met het door 
de fiscus vastgestelde gebruikelijk loonbepaling  
Deze is per 1 januari 2020 voor een dga vastgesteld op € 46.000. Gaat hij echter als medisch 
specialist zijn specialisme in een nieuwe start-up onderbrengen, dan krijgt hij weer te 
maken met het gebruikelijk loon voor medisch specialisten dat voor 2018 en 2019 door de 
fiscus werd vastgesteld is op € 130.950 (75% van het volgens de fiscus vergelijkingsloon 
van € 174.600), waarbij door de fiscus ervanuit wordt gegaan, dat de bv de aan de SPMS 
betaalde pensioenpremie betaalt De hoogte van dit gebruikelijk loon is gekoppeld aan de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), dat onderdeel is van de CAO 
Ziekenhuizen. Bij het ter perse gaan van dit boek was de tekst van de nieuwe AMS , die geldt 
vanaf 1 april 2019 tot 1 juli 2021 geldt, wel vastgesteld, maar nog niet gepubliceerd, waardoor 
de fiscus nog geen mogelijkheid heeft gehad het gebruikelijk loon voor de jaren vanaf 2020 
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vast te stellen (zie verder paragraaf 1.3.1).
Dga’s van een innovatieve start-ups mogen echter zichzelf gedurende maximaal 3 jaar een 
lager loon, maar niet lager dan het wettelijk minimumloon betalen (per 1.7.2020: € 1.680,- 
per maand + 8% vakantiegeld). Deze regeling loopt tot 1 januari 2022. De starter moet 
wel aan speur- en ontwikkelingswerk doen en zich volgens de regels van de WBSO (Wet 
bevordering speur- en ontwikkelingswerk; zie paragraaf 2.5.3) als starter te kwalificeren. Die 
kwalificatie mag maximaal drie jaar duren. 
Een uitzondering hierop is de situatie (die moet worden aangetoond!) dat zijn loon onder  
€ 46.000 ligt bv. vanwege parttime werk, een lichamelijk handicap; werk, dat “beperkt 
in omvang en eenvoudig van aard” is, bij een continuïteitsbedreigende verliessituatie, 
waardoor de continuïteit van de BV in gevaar komt, tenzij het verlies incidenteel is, de BV de 
rekeningen nog steeds kan betalen of de BV de rekeningen niet kan betalen als gevolg van 
oplopende rekeningcourantschuld tussen BV en dga, dividendbetalingen of andersoortige 
onttrekkingen (zie paragraaf 1.3.1)
Let op: de pensioenuitkering, die de medisch specialist die na zijn pensionering een start-up 
begint, ontvangt, telt niet mee voor de toets van het gebruikelijk loon. Hij kan dus niet die 
pensioenuitkering op het gebruikelijk loon in mindering brengen, zodat het loon (en de af te 
dragen loonheffing) dat hij voor zijn werkzaamheden ontvangt, ruim onder de grens van het 
gebruikelijk loon blijft.

Sponsoring  
Sponsoring is een activiteit waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een 
vereniging, evenement of ander initiatief in ruil voor promotie. Vooral in de sport, media en 
culturele evenementen en instellingen komt sponsoring veel voor. Medische projecten, die zich 
lenen voor sponsoring, kunnen vaak terecht bij de farmaceutische industrie.  
 
2.5.5 Vermogensfondsen 
Ondernemers op het terrein van maatschappelijk werk, natuur en cultuur kunnen nagaan of 
voor bepaalde projecten op hun ondernemersterrein subsidies kunnen worden geworven bij de 
zogenoemde vermogensfondsen. 
In Nederland bestaan ruim 300 vermogensfondsen, die financiële steun geven aan projecten 
op uiteenlopend gebied, voornamelijk op het terrein van maatschappelijk werk, welzijn en 
gezondheid en natuur en cultuur. De meeste fondsen zijn aangesloten bij de Vereniging 
van Fondsen in Nederland, FIN (www.verenigingvanfondsen.nl). In samenwerking met FIN 
wordt het jaarlijkse Fondsenboek (www.fondsenboek.nl) uitgegeven, waarin meer dan 1000 
vermogensfondsen worden vermeld. Via trefwoordenregisters (per rubriek; op alfabet; per 
trefwoord en per plaats) is het boek toegankelijk gemaakt. Er is ook een fondsendisk, waarop 
alle geregistreerde fondsen vermeld staan en via “zoeken” gemakkelijk te vinden zijn. 
 
In het algemeen zijn deze fondsen bereid geld te geven een project met een maatschappelijk 
en cultureel belang. Voorbeelden met een medisch cultureel doel zijn de Clini-clowns (www.
clinclowns.nl) (voor zowel jonge kinderen als ouderen met dementie) en de activiteiten van The 
sunshine society (www.sunshinesociety.nl), die nostalgische muziek voor demente ouderen in 
verpleeghuizen organiseert.
Het is belangrijk dat een initiatief dat niet alleen een beroep op een fonds doet maar ook 
particuliere donateurs wil werven over een ANBI-status die door de belastingdienst wordt 
verstrekt, beschikt. Een ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Een voorbeeld 
van een ANBI is Artsen zonder grenzen. 
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De fiscale voordelen van een ANBI-status zijn:  
-  een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen  
-   als een ANBI zelf schenkingen doet, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te 

betalen.
-    een ANBI komt in aanmerking voor 50% teruggaaf van energiebelasting, die de leverancier 

in rekening heeft gebracht. 
-    donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Om als ANBI te worden erkend moet de instelling voldoen aan alle volgende eisen voldoen: 
-  zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
-  actueel beleidsplan en geen winstoogmerk. 
-   bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. 
-   beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 

vacantiegelden.
In een brief van eind maart 2019 aan de Tweede Kamer werden na overleg met de SBF 
(samenwerkende brancheorganisaties filantropie) 16 verbetervoorstellen aangekondigd om de 
ANBI-regeling robuuster en meer toekomstbestendig te maken. Waar op dit terrein wetgeving 
nodig zullen die tijdig worden ingediend om inwerkingtreding per 1 januari 2021 mogelijk 
te maken. Zo komt er een handleiding die meer duidelijkheid moet verschaffen over het 
bestedingscriterium (de zogenoemde anti-oppoteis (niet meer vermogen aanhouden dan voor 
het realiseren van de doelstelling en het daaraan verbonden werk nodig is). 
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