
Provincie Flevoland

Antwoord:
Het College is bekend met het artikel in de Volkskrant van 9 april 2021.

De provincie Flevoland heeft in het verleden wel twee keer subsidie verleend aan Emotional Brain. 
Beide subsidies waren echter niet voor de ontwikkeling van de ‘vrouwelijke lustpil’.

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over financiële schade provincie 
Flevoland n.a.v. faillissement Emotional Brain, ingediend op 10 april 2021, en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde staten zoals vastgesteld op 20 april 2021 (2778145).

3. Kan het College bevestigen dat de provincie Flevoland geld heeft geleend aan het bedrijf 
Emotional Brain? Zo ja, wat is het exacte bedrag van deze steun, zo nee, waarom niet?

4. Kan het College bevestigen dat de provincie Flevoland aandelen heeft gekocht van het bedrijf 
Emotional Brain? Zo ja, wat is de exacte waarde van deze aandelen, zo nee, waarom niet?

In 2004 heeft de onderneming op grond van de TMI-subsidieregeling een subsidie aangevraagd voor 
de ontwikkeling van een Multi-agent systeem voor de ondersteuning van huisartsen op het gebied 
van milde tot matige depressies. Op basis van deze aanvraag is in 2005 een subsidie toegekend van 
€ 200.000. Een deel van dit bedrag (€44.000) is gefinancierd met EFRO middelen en € 156.000 
betrof zogenoemde provinciale cofinanciering.

2. Herkent het College de quote ‘Ook voor de rijksoverheid en de provincie Flevoland dreigt een 
financiële strop nu Emotional Brain op de rand van een faillissement staat. ‘?

Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen wil het College benadrukken dat er op het 
moment van het stellen van de vragen door de Statenfractie van JA21 alsmede ten tijde van het 
beantwoorden van de vragen Emotional Brain niet failliet is verklaard door de Rechtbank. De 
Rechtbank Midden-Nederland heeft surseance van betaling verleend aan Emotional Brain.

Antwoord:
De antwoorden op vragen 3 tot en met 4 van de Statenfractie JA21 worden hieronder gezamenlijk 
beantwoord daar waar deze gerelateerd zijn.

1. Is het College bekend met het artikel van 9 april 2021 in de Volkskrant met als titel ‘BN'ers en 
prominente zakenlui het schip in door debacle met vrouwelijke lustpiF?

Antwoord:
Het College herkent zich niet in deze quote, omdat de provincie zelf niet heeft geïnvesteerd in 
Emotional Brain. De provincie heeft geen aandelen van Emotional Brian B.V. in bezit en heeft deze 
ook nooit gehad. Ook heeft de provincie zelf geen leningen verstrekt aan Emotional Brain B.V. 
Hierdoor loopt de provincie Flevoland geen financieel risico en dreigt er geen financiële strop voor 
de provincie Flevoland. Het artikel in de Volkskrant van 9 april 2021 ziet toe op de investeringen 
vanuit de investeringsfondsen, die worden beheerd door Horizon B.V. Zie hiervoor ook de 
beantwoording van de vragen 3 en 4.

In 2018 heeft Emotional Brain een aanvraag ingediend naar aanleiding van de subsidieregeling: 
‘Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020’. Op grond van deze regeling heeft 
Emotional Brain een voucher toegekend gekregen voor het onderdeel om kennis- St expertise. De 
voucher vergoed 50% van de kosten van de ingehuurde externe expertise met een maximum. Met 
deze voucher heeft Emotional Brain externe expertise ingehuurd om te onderzoeken of nieuwe 
bedrijfsactiviteiten commercieel en financieel levensvatbaar zijn en leiden tot meer omzet en/of 
werk.

Sinds de beginjaren 2000 was de regionale ontwikkelingsmaatschappij Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (OMFL) (de rechtsvoorganger van Horizon B.V.) aandeelhouder van de
investeringsfondsen: De Aanjager, Technofonds Flevoland en MKB Fonds Flevoland. Deze 
investeringsfondsen staan bewust op afstand van de overheid en zijn privaatrechtelijk van aard. Als 
rechtspersoon zijn zij zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk om te handelen conform de door de 
aandeelhouders meegegeven kaders en de fondsbeheerders handelen hiernaar.
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Antwoord:
Doordat de provincie zelf geen financieringen heeft verstrekt aan en ook niet participeert in 
Emotional Brain is er geen risicoanalyse door de provincie opgesteld.

5. Kan het College aangeven hoe groot de kans is dat het geïnvesteerde geld nog terug zal vloeien 
naar de provincie? Zo nee, waarom niet?

Vanuit twee van deze investeringsfondsen is in het verleden (begin jaren 2000) een combinatie van 
risicodragend kapitaal (aandelen) en mezzanine financiering (achtergestelde leningen) verstrekt aan 
Emotional Brain die passend zijn binnen de gestelde kaders en doelen van deze fondsen. Gedurende 
de looptijd hebben de ontvangen rendementen uit deze verstrekte financieringen de primaire 
investeringen reeds terugverdiend.

De investeringsfondsen kennen ieder, binnen de door de aandeelhouders vastgestelde kaders, een 
eigen diversificatie binnen hun portfolio om zo risico’s te spreiden. Het gaat hierbij om 
diversificatie in instrumenten, bedrijven en sectoren. Investeringsvoorstellen maar ook voorstellen 
tot een exit bij participaties worden door de fondsbeheerder voorgelegd aan een ingestelde 
Investeringscommissie, die vanuit hun rol als onafhankelijk deskundige, advies geven aan de directie 
van de investeringsfondsen alvorens er wordt besloten om over te gaan te het wel of niet 
verstrekken van financiering en/of te participeren in een onderneming.

Sinds de fusie van Beheer Flevoland Participaties B.V. en de OMFL in juni 2019 is Horizon B.V., naast 
haar rol als aandeelhouder, tevens de fondsbeheerder voor deze fondsen.

Antwoord:
De Volkskrant heeft de provincie Flevoland zelf niet benaderd voor een reactie. Wel heeft de 
Volkskrant de fondsbeheerder (Horizon B.V.) benaderd voor een reactie. De fondsbeheerder 
(Horizon B.V.) heeft, net als alle andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland, de 
portfoliobedrijven van de fondsen vermeldt op haar website.

Antwoord:
De provincie Flevoland heeft zelf geen direct financieel belang in Emotional Brain. Daar de 
provincie zelf niet heeft geïnvesteerd in deze onderneming kan ook geen sprake zijn van 
terugvloeiende middelen.

De eerdergenoemde investeringsfondsen hebben als doel om revolverend kapitaal en financiering te 
verstrekken aan Flevolandse midden- en kleinbedrijven om zo innovaties (in verschillende stadia van 
ontwikkeling), die passen binnen de, door de aandeelhouders, vastgestelde doelen en kaders van 
deze fondsen mogelijk te maken die niet of maar gedeeltelijk door de markt gefinancierd worden. 
Met revolverend wordt verstaan dat eventuele (toekomstige) winsten verrekend worden met 
eventuele (toekomstige) verliezen binnen het fonds zelf en dat daarmee het kapitaal beschikbaar 
voor innovatie in stand wordt gehouden.

De fondsbeheerder heeft als richtlijn dat zij zich onthoudt van commentaar ten aanzien van een 
individuele vennootschap waar zij een financieel belang in heeft dan wel financiering aan heeft

6. Een woordvoerder van de RVO laat weten dat er altijd een risico zit aan 'dit soort 
investeringen'. Blijkbaar heeft de provincie Flevoland er toch voor gekozen om een dergelijke 
investering te doen. Kan het College aangeven of er een gedegen Risico Analyse is uitgevoerd bij 
het aangaan van financiële verplichtingen met Emotional Brain? Zo ja, kan zij deze delen, zo 
nee waarom niet?

7. Blijkbaar wil de provincie Flevoland geen mededelingen doen aan journalisten (en dus burgers) 
over haar rol in dit financieel debacle. Hiermee voorkomt zij dat er transparantie is naar de 
burgers. Kan het College aangeven waarom zij geen openheid van zaken wil geven? Zo nee, 
waarom niet.^

De investeringsfondsen staan bewust op afstand van de overheid en zijn privaatrechtelijk van aard. 
Als rechtspersoon zijn zij zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk om te handelen conform de door 
de aandeelhouders meegegeven kaders en de fondsbeheerders handelen hierna.



8, Begrijpt het College dat het voor de burgers van Flevoland bijzonder moet zijn om te lezen dat 
de provincie Flevoland investeringen doet in soortgelijke bedrijven, helemaal gezien de huidige 
Corona crisis? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college betreurt dat de schijn is ontstaan dat de provincie financiële schade lijdt en begrijpt 
dat het artikel in de Volkskrant vragen oproept. De investeringsfondsen hebben als doel om het 
innovatieve vermogen van de Flevolandse midden- en kleinbedrijven te vergroten en daarmee te 
zorgen voor economische groei en de conjunctuurgevoeligheid van de Flevolandse economie te 
verkleinen. Innovatie brengt echter altijd risico met zich mee en vraagt altijd geld. Uit 
kapitaalmarktonderzoek blijkt dat de financiële markten niet volledig voorzien in de vraag naar 
financiering voor deze doeleinden. Dat is ook de reden waarom het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat samen met de provincie Flevoland recent ook het Groeifonds Flevoland hebben 
opgericht. Juist om innovatie binnen Flevoland te stimuleren zodat de Flevolandse economie 
weerbaarder is bij een crisis zoals bij de uitbraak van COVID-19 en de gevolgen die dat heeft voor 
de economie.
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erstrekt. Hierbij wordt altijd terug verwezen naar de vennootschap waar het over gaat. De 

vennootschap zelf kan immers beter zelf besluiten welke informatie zij wil delen. Hierbij geldt wel 
natuurlijk dat de overeengekomen vertrouwelijkheid van bepaalde informatie tussen de fondsen, 
fondsbeheerder en de vennootschap wordt gerespecteerd.




