Zoekt u financiering voor uw
duurzame energieproject?

Energietransitie Financieringsfaciliteit
De overheid stimuleert investeringen in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie met de
Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Voorbeelden van deze deelmarkten zijn aardwarmte,
energiebesparing, energieopslag en biomassa. Met de ETFF kunt u in aanvulling op het eigen vermogen een
achtergestelde lening krijgen. Dit kan u helpen om een lening te krijgen bij uw huisbank of andere commerciële
financiers, waardoor uw project kan worden gerealiseerd.

De ETFF is onderdeel van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) van het ministerie van
Economische Zaken en is bedoeld voor zowel private als publieke projecten. U kunt uw project aanmelden bij het Nederlands
Investerings Agentschap (NIA). Uw achtergestelde lening onder de ETFF wordt verstrekt door BNG Bank.

ETFF Term Sheet
Instrument / middel

Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).

Doel

De beschikbaarheid van risicodragend kapitaal vergroten voor investeringsprojecten in
‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie, teneinde verduurzaming in
Nederland te stimuleren.

Bandbreedte lening

EUR 0,75 mln. - EUR 25 mln.

Looptijd

Maximaal 15 jaar.

Structuur

Achtergestelde leningen (ETFF-leningen), verstrekt door BNG Bank.

Convenanten en zekerheden

De contractuele achterstelling wordt per project vastgelegd in een kredietovereenkomst
en crediteurenregeling.

Prijszetting

Marktconform.

Voorwaarden

De financiering van levensvatbare energietransitieprojecten zal voor tenminste 30% uit
risicodragend vermogen bestaan en voor 70% uit vreemd vermogen.
De projectsponsor brengt zelf tenminste 50% van het risicodragend vermogen in (met
inbegrip van eventuele financiering door derde partijen). De ETFF-lening is maximaal
50% van het risicodragend vermogen van de projectinvestering.

Doorlooptijd kredietaanvraag

Minimaal twee maanden.

Aanmeldingen

Aanmeldingen gaan via het Nederlands Investerings Agentschap.
Zie ook: http://www.nia-nl.nl

Benodigde documenten

Meer informatie





Een bedrijfsplan met toelichting op het

deelmarkten van de energietransitie: aardwarmte,
energiebesparing, energieopslag en biomassa.
Projecten op het gebied van woningisolatie,
zonne- en windenergie vallen in beginsel niet onder
de ETFF. Dit zijn inmiddels ‘volwassen’ markten:
markt- en systeemfalens spelen in de financiering
geen rol van betekenis;

energietransitieproject en de belangrijkste risico’s.
Daarbij maakt de ondernemer aannemelijk dat het
investeringsproject - kwalitatief en kwantitatief een bijdrage levert aan de energietransitie in
Nederland;



Een kasstroomprognose;



Een overzicht met daarop de betrokken financiers



voor het energietransitieproject;



Een duidelijke (financierings-)aanvraag;



Overige relevante documenten.

ETFF focust op projecten binnen de ‘onvolwassen’

ETFF is niet bedoeld voor voorfinanciering van
ontwikkelingskosten, overbruggingsfinanciering en
de herfinanciering van bestaande projecten;



Op projectniveau is er geen cumulatie toegestaan
van ETFF met faciliteiten die vallen onder de
volgende EZ-regelingen: GO-regeling, BMKB,
SEED-regeling en de Groeifaciliteit;



Er mag geen sprake zijn van bovenmatige
kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;



ETFF is gericht op projecten in Nederland die in de
kern gezond zijn.

Voorbeeld ETFF-projectfinanciering

Eigen vermogen

ETFF

Senior vreemd vermogen

Risicodragend vermogen
Eigen vermogen: wordt ingebracht door de
ondernemer. Een gedeelte van het eigen vermogen kan
komen van een derde partij.
Risicodragend vermogen: het totale vermogen verstrekt
door de ondernemer, evt. een derde partij en de
achtergestelde ETFF-lening.
Senior vreemd vermogen: de lening die wordt verstrekt
door uw huisbank of andere commerciële financiers
indien voldoende risicodragend vermogen aanwezig is.
ETFF is bedoeld om het ‘gat te dichten’ tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

Contact
Nederlands Investerings Agentschap (NIA)
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
+31(0) 88 042 80 00
info@nia-nl.nl
www.nia-nl.nl

