Regeling Technostarters TU Delft
TOELICHTING
Algemeen
Op 14 december 2005 is aan de Technische Universiteit Delft door het ministerie van Economische
Zaken (EZ) subsidie toegekend voor het project ‘Technosprint’ op basis van de Regeling
subsidieprogramma kennisexploitatie (Regeling SKE; Stcrt. 2004, 205). Een van de onderdelen
waarvoor subsidie is verleend is het verstrekken van faciliteiten aan technostarters. Deze regeling
beoogt regels te stellen voor de besluitvorming binnen de TU Delft met betrekking tot het verlenen
van faciliteiten aan technostarters. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan genoemde subsidieregeling
en – toekenning. Het stimuleren van technostarters ziet de TU Delft ook als onderdeel van een van
haar wettelijke taken: overdracht van kennis ten behoeve van de maatschappij (artikel 1.3, eerste lid
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
De subsidietoekenning door het ministerie van Economische Zaken geldt voor het
kennisexploitatieproject tot en met 2009. De onderhavige regeling heeft daardoor een tijdelijk
karakter. Mocht er geen subsidie meet beschikbaar komen, dan kan het College van Bestuur te zijner
tijd besluiten de regeling in te trekken. De aan een technostarter toegekende faciliteiten gelden voor
maximaal vier jaar.
De regeling valt te zien als de opvolger van het technostartersbeleid van de TU Delft, dat gold tot en
met 2005. Bestaande technostarters zullen volgens het oude beleid worden afgehandeld, recente
aanvragen van technostarters zullen volgens de nieuwe regeling worden behandeld.
De kern van deze regeling is dat aan een Technostarter 3 soorten faciliteiten kunnen worden
toegekend:
a. Algemene begeleiding en verlening van interne universitaire voorzieningen, zoals gebruik van
ICT en laboratoria.
b. Huisvesting in het bedrijfsverzamelgebouw, de Incubator.
c. Het verstrekken van een lening.
Een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van aanvragen van, alsmede de begeleiding
van, technostarters is weggelegd voor de Stichting Yes!Delft - een samenwerkingsverband van de
gemeente Delft en de TU Delft -, alsmede de selectiecommissie. De uiteindelijke beslissing omtrent
aanvragen wordt genomen door een selectiecommissie, die werkt onder de supervisie van en
rapporteert aan de Portefeuillehouder Kennisvalorisatie, door het College van bestuur aangewezen.
De uitvoering van de zogenaamde preseed leningen is in handen gesteld van de Rabobank, waartoe
een overeenkomst is afgesloten tussen de bank en de TU Delft. Deze regeling geldt als het
“commissiereglement” bedoeld in de overeenkomst Rabobank – TU Delft.
Artikelsgewijs
Artikel 1
Het begrip technostarter is overgenomen uit de Regeling SKE van EZ. Het gaat zowel om beginnende
als kort bestaande (maximaal 5 jaar) technostarters.
Artikel 2
De drie hier genoemde faciliteiten bevatten de kern van de regeling, zoals reeds in het algemene deel
van deze toelichting aangegeven. Vermeldenswaard is nog dat over de universitaire voorzieningen de
beheerder (veelal decaan) het laatst woord heeft. Veelal zal dit tevoren goed zijn afgestemd tussen
aanvrager, Yes!Delft, de selectiecommissie en de decaan.
Een preseedlening wordt in beginsel eenmalig verleend. Alleen bij wijze van uitzondering kan een
tweede lening worden verstrekt, ter beoordeling van de selectiecommissie.
In het derde lid wordt onder rentevrij verstaan dat de TU Delft de rentelast op de betreffende lening
gedurende de genoemde 3 jaar direct aan Rabobank voldoet. Na deze 3 jaar gaat de technostarter
aflossen in 60 maandelijkse termijnen, met rentebetaling, waarbij de rente variabel is en opgebouwd
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is uit het 3-maands Euribor tarief met een opslag van 1,25%-punt. Deze rente- en
aflossingsvoorwaarden zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de Rabobank en de TU Delft.
Artikel 3
Uit de definitie van technostarter in de SKE-regeling volgt al dat het moet gaan om nieuwe
technologie. In dit artikel worden eisen gesteld van technische haalbaarheid en goed
ondernemerschap. Kort gezegd moet er sprake zijn van een goed businessplan. In het artikel zijn
enkele minimumeisen opgenomen; de portefeuillehouder kan (namens het College van Bestuur)
aanvullende eisen stellen.
Artikel 4, 5, 6 en 7
Deze artikelen handelen over de aanvraag tot en met de beslissing.
Een aanvraag wordt ingediend bij Yes!Delft, dat dan direct de aanvrager kan begeleiden. Indien de
aanvraag ‘beslissingsrijp’ is wordt deze voorgelegd aan de selectiecommissie, die op basis van een
mondelinge toelichting en het advies van Yes!Delft een advies zal uitbrengen aan de
portefeuillehouder, die namens het College van Bestuur beslist . Zowel bij de aanvraag als bij de
beslissing wordt aangegeven voor welke drie faciliteiten deze geldt. Een businessplan en een positieve
verklaring van een deskundige over de ondernemingsactiviteit zijn minimumeisen waaraan aan
aanvraag moet voldoen; ook hier kan de portefeuillehouder nadere eisen vaststellen.
Bij de beslissing gelden twee voorbehouden. Bij de faciliteit ‘universitaire voorzieningen’ beslist
uiteindelijk de beheerder van de faciliteit. Bij een lening toetst de Rabobank de kredietwaardigheid
van de technostarter.
Het horen van de aanvrager door de selectiecommissie volgt uit de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Indien de aanvraag naar het oordeel van de commissie onvoldoende gegevens bevat, hoeft de
aanvraag niet te worden behandeld of kan deze eenvoudig – zonder horen – worden afgedaan; dit
volgt uit art. 4:5 Awb en is niet in deze regeling herhaald. Artikel 6.2 is min of meer in al art. 4:7 Awb
vermeld. Horen is het uitgangspunt, maar dit kan achterwege blijven bijvoorbeeld indien een tweede
faciliteit wordt aangevraagd en de technostarter al eerder is gehoord bij de aanvraag voor de eerste
faciliteit.
Artikel 8 en 9
Het wordt van belang geacht de ontwikkelingen van de technostarter regelmatig te monitoren.
Daartoe dient de technostarter op gezette tijden mee te werken aan een evaluatie van de voortgang
van de ondernemingsactiviteiten. De feitelijke evaluatie geschiedt door Yes!Delft en de
selectiecommissie. Indien de evaluatie leidt tot een wijziging of intrekking van de eerdere toekenning
van faciliteiten, neemt de portefeuillehouder, namens het College, hierover een beslissing.
Voorafgaande aan een voor hem negatieve beslissing wordt de technostarter gehoord. Dit volgt uit
art. 4:8 Awb.
Intrekking van de preseed lening als zodanig is niet mogelijk, wel is beëindiging van de status van
technostarter aanleiding om de voor de technostarter gunstige voorwaarden van de preseed lening in
te trekken. De (voormalige) technostarter dient met onmiddellijke ingang, en niet pas na 3 jaar, te
beginnen met aflossing van de lening en betaling van de rente (artikel 9, vierde lid). De rentelast rust
dan niet meer op de TU Delft.
Uit artikel 2 volgt al dat de faciliteiten voor maximaal 4 jaar worden verleend.
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