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Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten (TOF) 

 

Veel onderzoeksfaciliteiten die gericht zijn op toepassingsgericht (inclusief praktijkgericht) 

onderzoek kunnen niet of onvoldoende uit private bronnen gefinancierd worden omdat het gaat 

om kostbare en veelal complexe investeringen waarvan de (maatschappelijke) baten mogelijk 

niet volledig bij de investeerders neerslaan. In het najaar van 2014 is naar aanleiding van een 

motie in de Tweede Kamer het Toekomstfonds opgericht. Onderdeel daarvan is het 

Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten.  

 

Wat is het? 

Het doel van het onderdeel Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten (TKKOF) is het 

financieren van de bouw van nieuwe onderzoeksinfrastructuur of het verbeteren van bestaande 

onderzoeksinfrastructuur. Dit krediet investeert in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die 

van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het draagt bij aan 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven. Het 

Toekomstfondskrediet is niet bestemd voor onderzoek dat door marktpartijen al met voldoende 

diepgang wordt gedaan of kan worden gedaan. De overheid investeert in onderzoeksfaciliteiten 

vanwege de bijdrage van deze R&D aan maatschappelijke uitdagingen. De 2e tender van de TOF-

regeling was vanaf 2 januari 2017 open. Indienen kon tot 29 maart 2017. Neem contact op met 

uw Leap adviseur om informatie over toekomstige openstellingen te verkrijgen. 

 

Subsidiabele activiteiten/projecten 

U krijgt krediet voor de volgende kosten: 

• Investeringskosten in materiële activa: grond, gebouwen en installaties, machines en 

uitrusting; 

• Investeringskosten in immateriële activa: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals 

octrooien, licenties, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten. 

 

Doelgroep 

Het Toekomstfondskrediet is bedoeld voor hoogwaardige onderzoekfaciliteiten van 

onderzoeksinstellingen. Dit zijn toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, 

hogescholen en private onderzoeksinstellingen.  

 

Belangrijkste voorwaarden 

Voor een aanvraag gelden de volgende specifieke voorwaarden: 

• U heeft maximaal 5 jaar de tijd om de investering in de onderzoeksfaciliteit te realiseren. 

• Na de investering volgt de vaststelling van het krediet, op basis van de daadwerkelijk 

gerealiseerde kosten. Na de vaststelling begint de periode waarin u het krediet terug 

gaat betalen. Deze periode is maximaal 15 jaar vanaf de datum van de vaststelling. 

• Als u met de onderzoeksfaciliteit zowel economische als niet-economische activiteiten 

verricht, dan houdt u een gescheiden boekhouding bij voor de financiering, kosten en 

inkomsten voor beide soorten activiteiten. 

• Bij economische activiteiten wordt bij iedere gebruiker een marktconforme prijs in 

rekening gebracht voor de exploitatie of het gebruik van de onderzoeksfaciliteit. Dit 

geldt ook bij gebruik van de faciliteit door de eigen organisatie. 

• De toegang tot de onderzoeksfaciliteit staat open voor meerdere gebruikers en wordt 

op transparante en niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die ten minste 
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10% van de investeringskosten van de onderzoeksfaciliteit hebben gefinancierd kunnen 

echter preferente toegang krijgen, onder gunstigere voorwaarden. In dat geval moet de 

toegang evenredig zijn aan de bijdrage van deze onderneming in de investeringskosten. 

Ook moeten dan de voorwaarden openbaar worden gemaakt. 

• Gedurende 5 jaar na de kredietvaststelling verleent u medewerking aan een eventuele 

evaluatie van de effecten van de investering. 

 

Hoogte subsidie 

Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. 

Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is 

er een lange termijn nodig om terugbetaling mogelijk te maken. Voor de investeringen in nieuwe 

en bestaande onderzoeksfaciliteiten is een budget van € 40 miljoen in de vorm van een krediet 

vergeven. U ontvangt dit krediet voor de bouw van een nieuwe onderzoeksfaciliteit of voor het 

verbeteren van een bestaande onderzoeksfaciliteit. Het krediet bedraagt maximaal 50% van de 

kosten die onder het krediet vallen. Het kredietbedrag is minimaal € 1.000.0000 en maximaal € 

15.000.000. 

 

Indieningstermijn 

Er zijn voor de eerste tender in 2016 dertien aanvragen ingediend, waarvan er tien projecten 

gehonoreerd zijn binnen het Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten. Vanwege het succes 

van en de belangstelling voor de regeling komt er reeds een tweede openstelling geweest met € 

20 miljoen extra budget. U mag overigens meteen na het indienen van de aanvraag beginnen 

met uw activiteiten. Wel krijgt u voor uw activiteiten alleen Toekomstfondskrediet als uw 

aanvraag wordt toegewezen. 

 

Uw aanvraag wordt op deze criteria beoordeeld: 

• De kwaliteit van de bouw van de nieuwe onderzoeksfaciliteit of de verbetering van een 

bestaande onderzoeksfaciliteit (20% van de totaalscore); 

• De bijdrage van de onderzoeksfaciliteit aan de economische en maatschappelijke 

waardecreatie en de wetenschappelijke kwaliteit (30% van de totaalscore); 

• De kwaliteit van het toezicht op de onderzoeksfaciliteit. Hierbij wordt gelet op in het 

verleden behaalde resultaten, financiële draagkracht, transparantie en organisatie van 

de managementlagen van de onderzoeksorganisatie (20% van de totaalscore); 

• De aannemelijkheid van de terugbetaling van de lening, gelet op het verwachte gebruik 

en de exploitatie van de onderzoeksfaciliteit (30% van de totaalscore). 

 

 


