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Betreft: Verzoekschrift 0028/2013, ingediend door Singh Chumber Ravinder (Britse 
nationaliteit), over financiële bijstand voor startende ondernemingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt het EP om hulp voor degenen die financiële bijstand nodig hebben om een 
nieuw bedrijf op te starten. Hij beweert dat de banken en de Britse overheid in dit opzicht 
weinig hulp bieden. Hij zou graag zijn eigen advocatenkantoor oprichten, maar daarvoor heeft 
hij eerst kapitaal nodig.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Over het algemeen valt financiële bijstand voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Commissie handelt op dit gebied volgens 
het subsidiariteitsbeginsel. De regels betreffende de toegang tot financieringsprogramma's die 
ter beschikking worden gesteld door de nationale of regionale autoriteiten, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, zolang ze maar handelen volgens de regels en binnen 
de grenzen van de EU-wetgeving.

Financieringsprogramma's van de EU daarentegen nemen doorgaans niet de vorm aan van 
rechtstreekse financiële steunverlening aan particulieren of ondernemingen door de 
Commissie. In plaats daarvan wordt bijstand normaal zowel via lokale, regionale of nationale 
autoriteiten als via financiële intermediairs, zoals banken en durfkapitaalfondsen, verleend. 
Dergelijke organen bevinden zich dichter bij de uiteindelijke begunstigden en zijn daardoor 
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beter geschikt om hun noden op lokale basis in te schatten. Deze organisaties bevinden zich 
ook in een goede positie om te controleren of het geld correct en in overeenstemming met de 
programma's die namens de Commissie worden beheerd, wordt betaald.

Over het algemeen is contact opnemen met het Enterprise Europe Network de beste manier 
om te weten te komen of er een EU- of nationaal programma is dat financiële bijstand kan 
verlenen aan een project. Het Enterprise Europe Network kan ondernemers door het aanbod 
aan EU- en lokale programma's die in een bepaald land beschikbaar zijn, loodsen en hun 
advies geven over hoe ze van de verschillende mogelijkheden gebruik kunnen maken.

Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste huidige (2007-2013) EU-programma's die 
financiële bijstand verlenen aan kmo's:

- Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP), met inbegrip van op 
schuld- en eigenvermogenfinanciering gebaseerde financiële instrumenten;

- instrumenten van het cohesiebeleid voor kmo's, met inbegrip van financiële instrumenten via 
het JEREMIE-programma;

- middelen van de Europese Investeringsbank (EIB) voor leningen en - via het Europees 
Investeringsfonds (EIF) - aandelenkapitaal/mezzaninefinanciering en risicodeling;

- Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit.

In de toekomst (2014-2020) zullen alle hierboven vermelde EU-programma's worden 
voortgezet:

- Cosme en Horizon 2020 zullen voorzien in op schuld- en eigenvermogenfinanciering 
gebaseerde financiële instrumenten voor kmo's;

- binnen het cohesiebeleid, waarin het ondersteunen van kmo's een hoofdprioriteit is, zal een 
groter budget worden vrijgemaakt;

- de EIB en het EIF zullen kmo's ook na 2013 blijven ondersteunen;

- het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) ondersteunt via de 
pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap (MF/SE) onder andere acties met 
betrekking tot microkredieten en kleinschalige leningen (de Progress-microfinanciering blijft 
naast het MF/SE-programma lopen tot 2016).

Bovendien werd in een gezamenlijk verslag1 dat door de Commissie en de EIB in juni 2013 
aan de Europese Raad werd voorgelegd, een nieuw gezamenlijk financieel instrument 
voorgesteld dat middelen zou samenbrengen uit de programma's die door de Commissie 
beheerd worden en uit de structuurfondsen van de EU. De Europese Raad van 24 en 25 
oktober 2013 heeft nota genomen van de verslagen van de Commissie en de EIB over de 
implementatie van maatregelen ter financiering van de economie, en heeft de lidstaten 
verzocht om de geboden kansen goed te gebruiken. Hoewel de bijdragen aan het initiatief 
voor kmo's vrijwillig blijven, verzoekt de Europese Raad de lidstaten toch om zoveel 
mogelijk deel te nemen.

De Commissie werkt ook aan de vereenvoudiging van de directe communicatie met kmo's. 
Het portaal financiën van de EU biedt makkelijk toegankelijke, volledige en up-to-date 
informatie over hoe ondernemers en kmo's toegang kunnen krijgen tot meer dan 100 miljard 
EUR uit verschillende EU-programma's, zoals CIP, Progress, RSI, EIB-leningen en 

                                               
1 Beschikbaar op http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_nl.pdf. 
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structuurfondsen. Op het portaal zijn meer dan 1000 intermediairs, onze partners bij het 
helpen van kmo's om financiële bijstand te krijgen, te vinden. Het portaal is beschikbaar in 
alle EU-talen en voor alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten1.

Conclusie

Indiener wordt aangeraden om contact op te nemen met het Enterprise Europe Network dat 
hem kan helpen om een geschikt EU-programma of nationaal programma te vinden dat hem 
financiële bijstand kan verlenen. De adressen van de netwerkpartners in het VK zijn te vinden 
via deze webpagina: 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/UK

In Birmingham bijvoorbeeld, kunt u contact opnemen met de Kamer van koophandel en 
industrie:

- Website: http://www.een-midlands.org.uk

- Adres: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Verenigd Koninkrijk

- Tel: +44 (0)121 455 0268; E-mail: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Indiener kan ook rechtstreeks zoeken naar een geschikte financieringsbron in het VK via 
http://www.access2eufinance.eu/. 

                                               
1 Beschikbaar op: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_nl.htm.


