Regeling Technostarters TU Delft
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen over de faciliteiten die aan
technostarters kunnen worden verleend;
Gelet op de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie van de staatssecretaris van Economische
Zaken; 1
BESLUIT:
Vast te stellen de navolgende regeling:
Artikel 1

Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. technostarter:
een technostarter als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Regeling
subsidieprogramma kennisexploitatie;
b. onderneming:
een onderneming van een technostarter als bedoeld in artikel 1, onderdeel f,
ten 1e, van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie;
c. TU Delft:
de Technische Universiteit Delft;
d. commissie:
de selectiecommissie bedoeld in artikel 5;
e. portefeuillehouder: de door het College van Bestuur van de TU Delft aangewezen
portefeuillehouder kennisvalorisatie
f. Yes!Delft:
de Stichting Yes!Delft;
g. Rabobank:
de coöperatieve Rabobank Delflanden U.A..
Artikel 2
1.

2.

3.

4.

1

Reikwijdte, doel

Onder de voorwaarden genoemd in deze regeling kan aan een technostarter een of meer van
de faciliteiten, bedoeld in Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie en het tweede lid
van dit artikel, worden verleend ten behoeve van de oprichting van een onderneming of
voorbereiding daarop.
De faciliteiten kunnen bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:
a. begeleiding bij ondernemingsactiviteiten en v erlening van universitaire faciliteiten on der
de voorwaarden en tarieven die gelden voor interne onderdelen van de TU Delft, zoals
toegang tot ICT-faciliteiten, laboratoria, onderzoeksapparatuur en de bibliotheek, voor
maximaal 4 jaar;
b. toelating tot de Incubator, het bedrijfsverzamelgebouw voor st artende ondernemers aan
de TU Delft, tegen jaarlijks vastgestelde tarieven, voor maximaal 4 jaar;
c. toekenning van een eenmalige persoonlijke preseed lening;
De persoonlijke preseed lening is een door de RABO-bank verstrekte lening aan een
natuurlijk persoon, inhoudende:
- een bedrag van maximaal € 12.000 per natuurlijk persoon, in een keer uit te betalen;
- 3 jaar lang rentevrij en aflossingsvrij is;
- na 3 jaar aflossing in 60 maandelijkse termijnen, met rentebetaling;
- onder andere voorwaarden in de leningsovereenkomst tussen de RABO-bank en
technostarter opgenomen.
Bij bijzondere omstandigheden, waarin de technologische ontwikkeling van het product, het
proces of de dienst vertraging oploopt buiten de schuld van de technostarter, kan ter
beoordeling van de selectiecommissie aan een technostarter een tweede preseed lening
worden verstrekt onder dezelfde voorwaarden als in het derde lid genoemd.
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Artikel 3

Voorwaarden voor toekenning faciliteiten

1. De faciliteiten worden slechts toegekend indien naar het oordeel van de portefeuillehouder:
- de technostarter blijkens een eigen verklaring full time de onderneming drijft ;
- de technostarter over voldoende ondernemers capaciteiten beschikt;
- de technostarter een businessplan overlegt met tenminste een beschrijving van de volgende
criteria:
a. Technische haalbaarheid
b. Korte concurrentieanalyse
c. Commerciële haalbaarheid (marktadoptie/ financierbaarheid)
d. Inschatting haalbaarheid van bescherming intellectueel eigendom
e. Mijlpalen voor bedrijfsontwikkeling tijdens incubatie in incubator
f. Schaalbaarheid van het product
g. financiële meerjarenraming;
- de technostarter aannemelijk maakt dat het prototype van zijn product, proces of dienst binnen 2
jaar voldoet aan de wettelijke en commerciële vereisten;
- de technostarter aannemelijk maakt dat de commerciële activiteit binnen 2 jaar wordt gerealiseerd,
tenzij hij aantoont dat dit technisch niet mogelijk is.
2. De portefeuillehouder kan nadere criteria opstellen waaraan de technostarter moet voldoen ,
waaronder nadere onderdelen die in het businessplan moeten zijn opgenomen .
Artikel 4
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
4.

Selectiecommissie

Er is een commissie, genaamd Selectiecommissie Technostarters, welke commissie tot taak
heeft het College van Bestuur te adviseren over aanvragen en evaluaties als bedoeld in deze
regeling, alsmede dit College te adviseren over het te voeren beleid voor technostarters.
De commissie bestaat uit:
de directeur van het Valorisation Centre TU Delft, voorzitter;
een vertegenwoordiger van de Rabo bank, lid;
een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven, lid;
een succesvolle, voormalige technostarter, lid;
een medewerker van de TU Delft, deskundig op het gebied van onderzoek of faciliteiten
binnen de TU Delft.
De commissie wordt ondersteund door een secretaris, zijnde een medewerker van het TU
Delft Valorisation Centre.
De commissie kan een beroep doen op binnen de TU Delft bestaande deskundigheid.

Artikel 5

Aanvraag

1. Een aanvraag voor toekenning van faciliteiten wordt ingediend bij Yes!Delft, waarbij wordt
aangegeven voor welke faciliteiten de aanvraag wordt gedaan.
2. Bij de aanvraag worden de volgende gegevens overgelegd:
a. het businessplan, genoemd in artikel 3;
b. een verklaring van een deskundige, waarin de ondernemingsactiviteit wetenschappelijk
wordt ondersteund;
c. andere gegevens, door de portefeuillehouder vastgesteld.
3. Het College van Bestuur kan bepalen dat de aanvraag tot erkenning dient te geschieden op
de daartoe bestemde formulieren.
Artikel 6
Advies
1. Yes!Delft stuurt de aanvraag met een advies door aan de commissie.
2. De aanvrager krijgt de gelegenheid zijn aanvraag voor de com missie mondeling toe te
lichten, tenzij de aanvrager reeds eerder is gehoord voor de aanvraag van dezelfde of een
andere faciliteit en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.
3. Op basis van de aanvraag, de mondelinge toelichting en het advies van Yes!Delft, brengt de
commissie een advies uit aan de portefeuillehouder over de toekenning van de aanvraag en
voor welke faciliteiten, genoemd in artikel 2, tweede lid.
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Artikel 7
1.
2.
3.
4.
5.

De beslissing omtrent de aanvraag wordt namens het College van Bestuur genomen door de
portefeuillehouder.
Bij een toekenning wordt in de beslissing vermeld voor welke faciliteiten , genoemd in artikel
2, tweede lid, de aanvraag is toegekend.
De portefeuillehouder brengt over faciliteiten, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder a,
advies uit, waarna de toekenning plaatsvindt door de beheerder van de faciliteit.
Bij toekenning van een persoonlijke preseed lening wordt de beslissing in afschrift gezonden
aan de Rabobank ter afsluiting van een leningsovereenkomst.
Een persoonlijke preseed lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve toets
van het Bureau Kredietregistratie te Tiel ter beoordeling van de Rabobank.

Artikel 8
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

Evaluatie en verplichtingen technostarter

Uiterlijk 6 maanden, 18 maanden resp. 30 maanden na toekenning van de faciliteiten vindt
een evaluatie plaats over de ondernemingsactiviteiten van de technostarter.
Ten behoeve van deze evaluaties stelt de technostarter een verslag op van de
ondernemingsactiviteiten.
De evaluatie vindt plaats door de Yes!Delft en de selectiecommissie, die de
portefeuillehouder over de uitkomsten van de evaluatie informeert.
De technostarter gebruikt de faciliteiten alleen voor de ontwikkeling van de eigen
technologie en niet voor opdracht van derden.

Artikel 9
1.

Beslissing

Intrekking

Op basis van een evaluatie kan de toekenning van faciliteiten worden voortgezet, onder
nieuwe voorwaarden worden voortgezet of worden ingetrokken.
Het stellen van nieuwe voorwaarden vindt plaats voor zover de voortgang van de
ondernemingsactiviteiten hiertoe aanleiding geeft.
Intrekking vindt plaats indien niet meer aan de voorwaarden in deze regeling wordt voldaan
of niet aan de in het businessplan opgenomen mijlpalen wordt voldaan.
Indien een persoonlijke preseed lening is toegekend en intrekking van deze faciliteit binnen
3 jaar na toekenning plaatsvindt, is de lening in afwijking van artikel 3, derde lid, niet meer
rentevrij en aflossingsvrij en gaat de aflossingstermijn van 60 maan den, met rentebetaling,
met onmiddellijke ingang in.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Delta,
waarin kennisgeving wordt gedaan van de regeling.
Artikel 11

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Technostarters TU Delft.
De regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft.
Van deze regeling, de plaatsing op de website en de ter inzage legging zal kennisgeving worden
gedaan in de Delta, het Weekblad van de Technische Universiteit Delft.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2006.

Ir. G.J. van Luijk
Voorzitter
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