
1 
 

STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE   

NAAMSESTRAAT 61 – BUS 3550 
BE-3000 LEUVEN 
TEL + 32 16 32 66 61 | FAX + 32 16 37 35 11  

store@kuleuven.be 
www.steunpuntore.be 

 

 

 

 

 

Beleidsrapport STORE-B-14-007 

 

Private versus publieke durfkapitaalfinanciering:  
de prestatie-effecten op bedrijfsniveau 

 

KATJA BRINGMANN
 a, THOMAS VANOUTRIVE

a en prof. ANN VERHETSEL
1,a

 
 

aUniversiteit Antwerpen, Departement Transport en Regionale Economie 

 

 

Oktober 2014 

 

 

 

STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE  
NAAMSESTRAAT 61 – BUS 3550  
BE-3000 LEUVEN  
TEL + 32 16 32 66 61 | FAX + 32 16 37 35 11  
store@kuleuven.be www.steunpuntore.be  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 De resultaten in dit rapport geven de mening van de auteurs weer en niet deze van de Vlaamse overheid: de 

Vlaamse Gemeenschap/het Vlaams Gewest is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van 
de in deze mededeling of bekendmaking opgenomen gegevens. 
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1. Introductie 

Innovatieve snelgroeiende bedrijven worden beschouwd als belangrijke spelers om innovatie en 

economische groei te stimuleren in een op kennis gebaseerde economie (Gompers & Lerner, 2004). 

Tot dusver zijn de VS koploper in het omzetten van innovatieve ideeën, die in onderzoeksinstellingen 

zoals universiteiten en laboratoria ontwikkeld worden, naar private bedrijven (Maula, Autio & 

Murray, 2005). Recente voorbeelden zijn Apple, Twitter en Amazon. Deze ontwikkeling kan 

gedeeltelijk toegeschreven worden aan een dynamische durfkapitaalcultuur. Durfkapitalisten 

steunen bedrijven zowel tijdens de vroege groeifase als tijdens de uitbreidingsfase, een moment 

waarop bedrijven nog een zekere geloofwaardigheid op de markt missen en het moeilijk hebben om 

steun te verkrijgen via traditionelere kapitaalbronnen, zoals bankleningen.  

Vergeleken met bedrijven in de VS blijft het voor veel kleine en middelgrote Europese bedrijven een 

uitdaging om toegang te krijgen tot durfkapitaal. De Europese durfkapitaalmarkt is met uitzondering 

van het Verenigd Koninkrijk nog steeds betrekkelijke klein. Wat betreft geïnvesteerd vermogen, 

investeringsronden en beursintroducties (IPO) die berusten op durfkapitaal, is er nog steeds een 

groot verschil tussen de VS en de EU. Terwijl durfkapitaalfondsen in de EU in 2013 zo’n 4,7 miljard 

dollar uitgaven, waren hun Amerikaanse tegenhangers in hetzelfde jaar goed voor het vierdubbele 

(ongeveer 19,7 miljard dollar) (EY, 2014). Om het gebrek aan privédurfkapitaal in de Europese markt 

te compenseren, voorzien overheidsinstanties in EU-landen veel meer publieke financiering dan hun 

Amerikaanse tegenhangers. 

Overheden kunnen op verschillende manieren een rol spelen in de financiering van innovatieve 

bedrijven. Ze kunnen enerzijds direct betrokken worden door zelf overheidsgerelateerde 

durfkapitaalfondsen op te richten, of ze kunnen indirect een rol spelen door maatregelen te nemen 

die een fiscaal gunstig regime voor durfkapitaalfondsen voorzien of die de investeerders beter 

beschermen.  

Om de durfkapitaalmarkt in Vlaanderen in een stroomversnelling te brengen, heeft de Vlaamse 

regering met het oprichten van een onafhankelijke investeringsmaatschappij, de 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) voor een directe aanpak gekozen. PMV leidt 

verschillende programma’s die de groeiende beschikbaarheid van durfkapitaal in Vlaanderen als doel 

stellen. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van PMV is ARKimedes, een programma dat in 

2005 opgestart werd en in de periode tot 2012 ongeveer 220 miljoen euro aan durfkapitaal heeft 

opgebracht, verspreid over twee fondsen, ARKimedes I en II (PMV, 2014b). Tussen 2005 en 2013 

heeft ARKimedes 164 jonge Belgische bedrijven financieel ondersteund (Manigart, Knockaert, 

Vanacker, Standaert, & Lauwers, 2014).  
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Verschillende studies hebben benadrukt dat durfkapitalisten naast financiële steun ook niet-

monetaire steun geven aan jonge bedrijven, in de vorm  van bedrijfsexpertise of sociale netwerken 

(Gorman & Sahlman, 1989). Particuliere durfkapitalisten zijn zelf vaak ex-ondernemers of hebben 

bedrijfservaring opgedaan in de private sector. Hun kennis, vaardigheden en netwerk van contacten 

in de sector die ze hebben vergaard in hun voorafgaande carrières, worden algemeen beschouwd als 

nuttige bronnen die toegevoegde waarde kunnen bieden tijdens de ontwikkelingsfase van 

portfoliobedrijven. Bottazzi, Da Rin en Hellmann (2008) benadrukken dat (1) durfkapitalisten die 

actiever betrokken zijn in hun portfoliobedrijven diegenen zijn die voordien meer professionele 

ervaring opgedaan hebben, en dat (2) investeringen door middel van durfkapitaal de prestaties van 

een bedrijf doen verbeteren. 

Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan het berekenen van de toegevoegde waarde van 

publieke versus private durfkapitaalfinanciering op microniveau, dus bij de portfoliobedrijven 

(Knockaert, Lockett, Clarysse & Wright, 2006). Door middel van gegevens over initiële 

durfkapitaalinvesteringen en over de prestaties van deze ondernemingen over een periode van vier 

jaar probeert deze paper een licht te werpen op de vroege groeitrajecten van innovatieve, 

snelgroeiende bedrijven die gesteund worden door durfkapitaal en op de mogelijke effecten die met 

het soort durfkapitaalfinanciering (publiek of privaat) gerelateerd zijn. We concentreren ons specifiek 

op de vroege groeifase van portfoliobedrijven, aangezien voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat 

durfkapitaalinvesteerders vooral een impact hebben in de vroege fases van ontwikkeling (Da Rin, 

Nicodano & Sembenelli, 2006). 

Vanuit beleidsperspectief is onze analyse zinvol, omdat ze een eerste kwantitatieve basis op 

microniveau voorziet voor een evaluatie van publieke beleidsinspanningen die een groei aan 

innovatie en economische activiteit op het oog hebben via een meer liquide durfkapitaalmarkt. 

De rest van dit rapport is als volgt georganiseerd. Deel 2 introduceert relevante achtergrondstudies 

over private en publieke durfkapitaalbronnen. Deel 3 beschrijft het landschap van publieke 

durfkapitaalfinanciering in België. De gegevens en resultaten van de kwantitatieve analyse worden 

besproken in respectievelijk deel 4 en 5. Deel 6 tot slot, vormt een besluit. 

2. Literatuurstudie 

De bestaande literatuur over durfkapitaal in het publieke beleid kan opgedeeld worden in twee 

delen. Het eerste deel concentreert zich op een analyse van de gevolgen van overheidsinterventie op 

macroniveau, namelijk de durfkapitaalmarkt als geheel. Het tweede deel onderzoekt de impact van 

publieke durfkapitaalsteun op het niveau van de bedrijven. 
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Leleux en Surlemont (2003) voeren twee scenario’s aan voor durfkapitaalactiviteit na publieke 

interventie. (1) Overheidsfinanciering in durfkapitaal gaat vooraf aan de betrokkenheid van private 

partijen. Deze stelling is gebaseerd op de gedachte dat overheidsinmenging de legitimiteit van een 

project bevestigt en daardoor private investeringen aantrekt. Het voorzien van publiek durfkapitaal 

stimuleert dus de verdere ontwikkeling van de markt. (2) Een mogelijk negatief gevolg van 

durfkapitaalactiviteit van de overheid is dat het kan leiden tot een crowding out-effect wat betreft 

private durfkapitaalbedrijven. Hoge publieke uitgaven van durfkapitaal kunnen private investeerders 

dus weg houden van de markt. Uit hun analyse blijkt dat grotere durfkapitaalmarkten over het 

algemeen een lagere graad van publieke betrokkenheid vertonen. Anderzijds vinden de auteurs geen 

bewijs dat meer publieke durfkapitaalfinanciering de groei van onderontwikkelde 

durfkapitaalmarkten versnellen. Het lijkt er op dat de publieke sector pas durfkapitaalinitiatieven 

opzet wanneer de private durfkapitaalmarkt reeds enige graad van ontwikkeling kent. Voor de 

crowding out-hypothese werden geen verdere argumenten gevonden. Da Rin et al. (2006) 

betwijfelen dat er in Europa een tekort aan durfkapitaalfinanciering bestaat dat door publieke 

interventie ingevuld moet worden. In gevallen waar overheden het durfkapitaalaandeel toch 

verhoogd hebben, heeft dit niet geleid tot een grotere innovatieve productie. 

Het tweede deel van de literatuur betreffende overheidsuitgaven met durfkapitaal concentreert zich 

op de gevolgen voor de bedrijfsprestaties. In hun analyse, gebaseerd op kwalitatieve 

onderzoeksgegevens van zeven Europese landen, vinden Luukkonen, Deschryvere en Bertoni (2013) 

geen statistisch significante verschillen tussen de toegevoegde waarde van private 

durfkapitaalfondsbeheerders en die van overheidsgerelateerde durfkapitaalfondsen. Grilli en 

Murtinu (2014) kunnen evenmin een effect van publiek durfkapitaal vinden dat de groei van 

portfoliobedrijven versnelt. Publieke investeringsfondsen lijken alleen toegevoegde waarde te 

hebben wanneer ze betrokken zijn in een consortium als niet-leidende leden. Verder blijken alleen 

private durfkapitaalinvesteerders de omzetgroei van hoogtechnologische bedrijven te stimuleren. 

Samenvattend, de onderzochte studies beschouwen de impact van een publiek beleid in de wereld 

van durfkapitaalfinanciering op de mobilisatie van private durfkapitaalbronnen en marktontwikkeling 

als relatief zwak. Wat betreft werkgelegenheidsgroei lijkt de toegevoegde waarde van publieke 

durfkapitaalfondsen niet veel te verschillen van die van onafhankelijke fondsen. Daartegenover staat 

wel dat private investeerders beter uitgerust blijken om de omzetcijfers van hun portfoliobedrijven 

te stimuleren.  
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3. Publieke bronnen van durfkapitaal: de situatie in Vlaanderen 

Publieke bronnen van durfkapitaal worden door Grilli en Murtinu (2014, p. 1524) gedefinieerd als 

“fondsen die geleid worden door een bedrijf dat volledig eigendom is van overheidsinstellingen”. In 

Vlaanderen is deze definitie van toepassing op de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen [PMV] en 

haar geassocieerde fondsen.  

In dit deel geven we een overzicht van de publieke durfkapitaalbronnen die in Vlaanderen 

voorhanden zijn. Hierbij concentreren we ons specifiek op het kapitaal dat beschikbaar is voor 

snelgroeiende bedrijven in Vlaanderen. We besteden geen verdere aandacht aan 

overheidsgerelateerde instellingen wier financiering andere doeleinden heeft dan het stimuleren van 

innovatief ondernemerschap, hoewel ze ook in Figuur 1 worden opgenomen2. 

Figuur 1 geeft een schematische weergave van de belangrijkste publieke investeringsfondsen die 

actief zijn in Vlaanderen en van hun organisatiestructuur. De fondsen die de steun aan innovatieve, 

veelbelovende bedrijven via durfkapitaal als hoofddoel hebben, zijn in het rood weergegeven. De 

fondsen in het zwart geven ook financiële steun, maar concentreren zich minder op innovatief 

ondernemerschap. Ze geven eerder financiële steun aan ‘necessity-driven entrepreneurship’ (bv. 

snackbars, boetieks of kinderdagopvang).  

 

                                                           
2
 Voorbeelden van fondsen die door Agentschap Ondernemen als durfkapitaal beschouwd worden en die niet 

opgenomen worden in onze analyse zijn de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) 
en Kidsinvest, een fonds geleid door PMV dat achtergestelde leningen uitschrijft aan kinderdagverblijven in hun 
start-, uitbreidings- en groeifase. 
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Figuur 1. Publieke leveranciers van (durf)kapitaal en initiatieven gericht op bedrijven in Vlaanderen 

 

3.1 ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) 

PMV is een publiek investeringsmaatschappij opgericht in 2001. Ze beheert een portefeuille van 

ongeveer 900 miljoen euro en voorziet kapitaal voor start-ups, ontwikkelings-, mezzanine- en 

uitbreidingskapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen. Via haar verschillende 

fondsen steunt PMV een groot aantal projecten gaande van het stimuleren van ondernemerschap in 

kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen, tot projecten die gerelateerd zijn aan infrastructuur, 

duurzame energie en de internationalisatie van de Vlaamse economie. Van deze projecten zijn er zes 

specifiek geschikt om de groei van innovatieve, kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren (PMV, 

2014a). Deze worden hier opgelijst en besproken. 
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3.1.1 TINA 

TINA, een acroniem voor “Transformatie, Innovatie en Acceleratie”, beschikt over 200 miljoen euro 

aan durfkapitaal om te investeren in innovatieve projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van 

baanbrekende technologie in een van de speerpuntsectoren die door de Vlaamse regering 

uitgekozen zijn, waaronder ICT, nieuwe materialen en nanotechnologie, hernieuwbare energie en 

milieu, gezondheidszorg en logistiek (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid [VRWB], 2012). TINA 

speelt in op de economische transitie door middel van de financiering van innovatie en is zo een 

belangrijk element in de creatie van de ‘Nieuwe Fabriek voor de Toekomst’, waarvoor de Vlaamse 

overheid zich engageert in haar Nieuw Industrieel Beleid (Departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie [EWI], 2011). Daarmee bevestigt het ook de verschuiving naar een duurzamer, innovatiever 

en socialer industrieel patroon, wat gestimuleerd wordt door het Vlaanderen in actie initiatief. 

TINA voorziet tot 20 miljoen euro per project in de vorm van kapitaalfinanciering of achtergestelde 

leningen. De producten die overwogen worden voor financiering zijn diegene die bijna op de markt 

gebracht kunnen worden. De financiering vindt projectmatig plaats en niet op het bedrijfsniveau. 

TINA is dus niet bedoeld om de groei van een specifieke start-up te stimuleren, maar eerder om de 

ontwikkeling en commercialisering van een innovatief project dat gevoerd wordt door een 

consortium van partners uit de industrie, onderzoeksinstellingen en het bankwezen te versnellen 

(EWI, 2011). 

3.1.2 Participatiefonds Vlaanderen 

Participatiefonds Vlaanderen is een dochteronderneming van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 

die beschikt over vier investeringsinstrumenten om ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren 

(Startlening, BA+, STARTEO en OPTIMEO). Enkel het BA+-fonds is in staat om leningen uit te schrijven 

van meer dan 125 000 euro aan hoogtechnologische projecten die omwille van hun jonge leeftijd 

moeilijkheden hebben bij het afsluiten van conventionele bankleningen. Om veelbelovende 

investeringsovereenkomsten voor BA+ uit te kiezen, werkt Participatiefonds Vlaanderen samen met 

Business Angel Network Vlaanderen [BAN] (PMV, 2014a). 

3.1.3 Innovatiemezzanine 

Via het fonds Innovatiemezzanine promoot PMV jonge bedrijven (< 6 jaar) die in een eerdere fase al 

subsidies verkregen hebben van IWT. Ook hier verkiest men achtergestelde leningen als 

investeringsinstrument, waarbij het maximumbedrag op 500 000 euro vastgelegd is (PMV, 2014a). 
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3.1.4 Groeimezzanine 

Terwijl Innovatiemezzanine bedoeld is voor opstartende bedrijven, geeft Groeimezzanine subsidies 

aan snelgroeiende bedrijven, de zogenoemde gazelles, die al een zekere ervaring opgebouwd 

hebben. Aangezien de financiering gericht is op bedrijven die de startfase en de eerste groeifase al 

voorbij zijn, voorziet PMV via Groeimezzanine subsidies in de vorm van achtergestelde leningen die 

schommelen tussen 500 000 euro en 5 miljoen euro (PMV, 2014a). 

3.1.5 Vlaams Innovatiefonds (Vinnof) 

Vinnof  werd in 2006 opgericht om de tekorten in de financiering van de jongste start-ups (< 6 jaar) in 

hun start- en incubatiefase op te vullen. Het voorziet vooral portfoliobedrijven die actief zijn in de IT, 

biowetenschappen en consumentendiensten van een startkapitaal dat kan oplopen tot 1,5 miljoen 

euro (Heughebaert, 2010; Agentschap Ondernemen, 2014a). Participatie in de vorm van 

kapitaalinjecties kunnen gecombineerd worden met achtergestelde leningen of een hybride vorm 

van financiering zoals converteerbare obligaties. 

3.1.6 ARKimedes 

Het ARKimedes-programma (ARK verwijst naar Activering van RisicoKapitaal) werd in 2005 door de 

Vlaamse overheid opgericht met als doel de lokale durfkapitaalmarkt te stimuleren en daardoor de 

waargenomen tekorten in financiering op te vullen voor bedrijven die zich in hun eerste groeifase of 

in hun uitbreidingsfase bevinden. Het hoofddoel zijn innovatieve, snelgroeiende kleine en 

middelgrote bedrijven met hoofdzetel in Vlaanderen. In die zin kan de steun die gegeven wordt door 

ARKimedes via PMV gesitueerd worden tussen enerzijds Vinnof en Innovatiemezzanine en anderzijds 

Groeimezzanine. 

Tot dusver zijn er twee verschillende fondsen opgericht in het kader van ARKimedes: het 

oorspronkelijke fonds, ARKimedes-Fonds I nv, met een volume van 111,1 miljoen euro en vervolgens 

ARKimedes-Fonds II nv, dat opgericht werd in 2010 en beschikt over 100 miljoen euro. Voor 

ARKimedes I nv werd het kapitaal verzameld via particulieren door middel van de openbare 

aanbieding van aandelen en obligaties gekoppeld aan belastingvoordelen, terwijl het tweede fonds 

integraal door de Vlaamse overheid werd gefinancierd. 

In beide gevallen werd het verzamelde bedrag toegewezen aan een aantal zogenoemde ARKIV’s. 

ARKIV’s zijn private, officieel erkende durfkapitaalfondsen die door ARKimedes Management 

uitgekozen werden om investeringsdeals uit te voeren. Ze zijn verantwoordelijk voor de selectie van 

veelbelovende investeringsdoelen, voor het zoeken naar mogelijke consortiumpartners en voor 
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opvolgen en steunen van de gekozen bedrijven na het sluiten van de deal. ARKimedes Management 

treed op als een minderheidsaandeelhouder van ARKIV en draagt maximaal 50 procent van het 

kapitaal bij via haar fondsen. ARKimedes functioneert als multiplicator: voor elke euro die 

geïnvesteerd wordt door een van de officiële private partners, draagt ARKimedes een extra euro bij. 

Per dossier kan maximaal 1,5 miljoen euro geïnvesteerd worden (PMV, 2012). Aangezien ARKimedes 

Fonds I, II en ARKimedes Management volledig publieke programma’s zijn, moeten ze volgens Grilli 

en Murtinu (2014) beschouwd worden als durfkapitaalfinanciering van de overheid. Maar aangezien 

het eigenlijke financieringsproces van de start-ups binnen het kader van ARKimedes gebeurt via de 

ARKIV’s, die private investeerders zijn, introduceren we de categorie ‘semipubliek’, in onze analyse 

van durfkapitaalinvesteringen gerelateerd aan ARKimedes. 

Figuur 2 geeft een overzicht van financierings- en beheermechanismen van het ARKimedes-systeem. 

 

 

Figuur 2: Het ARKimedes-programma 
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3.2 Biotech Fonds Vlaanderen 

Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) werd in 1994 door de Vlaamse regering opgericht en wordt beheerd 

door GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen), een onafhankelijke 

maatschappij waarvan de Vlaamse regering een aandeel van 26,94 procent bezit (Agentschap 

Ondernemen, 2014; GIMV, 2014). Volgens de definitie van Grilli en Murtinu (2014) kan Biotech Fonds 

Vlaanderen niet volledig beschouwd worden als een publiek fonds. Hoewel het gefinancierd wordt 

door de Vlaamse regering, wordt het beheerd door een privaat investeringsbedrijf. Wij beschouwen 

deze structuur dus als semipubliek. 

Het doel van het fonds is innovatief ondernemerschap in de Vlaamse biotechnologiesector te 

steunen door middel van durfkapitaal. Ondernemingen die tot de doelgroep behoren, zijn 

innovatieve bedrijven in de biotechnologie die zich in hun start-, ontwikkelings- en groeifase 

bevinden. De maximale kapitaalinjectie bedraagt 7,5 miljoen euro (Agentschap Ondernemen, 2014b). 

3.3 Limburgse Investeringsmaatschappij 

De Limburgse Investeringsmaatschappij [LRM] concentreert zich op projecten in Limburg. De regio 

die vroeger overheerst werd door industrie en mijnbouw, bevindt zich nu in een transformatie van 

een regionale industriestructuur naar een duurzamere en innovatievere economie. Een cruciaal 

element is hierbij het voorzien van durfkapitaal aan beginnende snelgroeiende bedrijven. De 

bedragen die de Limburgse Investeringsmaatschappij uitgeeft, kunnen oplopen tot 10 miljoen euro.  

4. Gegevens  

4.1 Gegevensbronnen 

Om mogelijke verschillen te analyseren in de groeitrajecten van portfoliobedrijven naargelang het 

type van durfkapitaal, hebben we zowel gegevens nodig over durfkapitaaldeals als over het soort 

investeerder naast algemene variabelen in verband met de groei van bedrijven. 

Eerst hebben we gegevens over durfkapitaaldeals gehaald uit de Zephyr-databank, die wordt 

opgesteld door het Bureau van Dijk (Bureau van Dijk, 2014). Zephyr is een verzameling van openbare 

gegevens over private equity deals, durfkapitaaldeals, beursgangen en fusie- en aankoopoperaties 

met een focus op Europa. De databank bevat gegevens over de investering en de investeerder 

(naam, adres, sector), over de waarden van de deal en over het soort van financiering. In onze 

steekproef concentreren we ons op durfkapitaalinvesteringen in portfoliobedrijven die in België 

gevestigd zijn. 
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Hoewel Zephyr’s gegevens over durfkapitaal teruggaan tot 1997, kiezen we voor onze steekproef het 

jaar 2001 als startpunt. Enerzijds doen we dit omwille van het feit dat de Belgische durfkapitaalmarkt 

voor het nieuwe millennium slechts een klein, verwaarloosbaar aantal durfkapitaalinvesteringen 

kende, anderzijds heeft deze keuze praktische voordelen voor het verzamelen van gegevens. Op deze 

manier kunnen we controleren of het bedrijf durfkapitaal heeft ontvangen in de vier voorgaande 

jaren wanneer de financieringsronde niet duidelijk aangegeven is. We zijn vooral geïnteresseerd in de 

vroege groeifase van portfoliobedrijven, dus meteen na hun eerste kapitaalinjectie. We bekijken 

bijgevolg alleen bedrijven die hun eerste durfkapitaalinvestering ontvingen binnen de onderzochte 

periode. Door de observatieperiode te laten eindigen met het jaar 2008 kunnen we de 

groeiprestaties van elk bedrijf meten over een periode van 3 jaar na de eerste 

durfkapitaalinvestering. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen portfoliobedrijven die hun 

verkoop of beursgang succesvol doorstaan en bedrijven die failliet gaan. Daardoor is er weinig kans 

dat onze dataset een afwijking vertoont omdat niet enkel overlevers in beschouwing worden 

genomen. Onze uiteindelijke uitgebreide steekproef bestaat uit 57 jonge bedrijven die durfkapitaal 

ontvangen hebben tussen 2001 en 2008. 

Algemeen wordt aangenomen dat men door te focussen op jonge bedrijven een homogene 

steekproef kan samenstellen wat betreft hun bedrijfsontwikkeling, hun oriëntatie op zeer 

innovatieve nieuwe technologieën en processen en op de grootte van hun bedrijf.  De geografische 

focus op Belgische portfoliobedrijven (43 Vlaams, 5 Waalse en 9 Brusselse) garandeert een gelijkheid 

in externe economische omstandigheden zoals de regulering van de arbeidsmarkt. Gezien de 

gelijkaardige context met start-ups die gesteund worden door durfkapitaal tegenover jonge 

bedrijven zonder durfkapitaalsteun, beschouwen we de vroege ontwikkeling van de 

portfoliobedrijven als vergelijkbaar (Davila, Foster & Gupta, 2003). Daarom is het aanvaardbaar om 

de groeiprestaties van de bedrijven in de steekproef te vergelijken en om aan de hand van de 

verkregen gegevens na te kijken of er een verband bestaat tussen het investeerderstype en de groei 

van een bedrijf.  

4.2 De afhankelijke variabele: metingen van de prestaties van portfoliobedrijven 

De afhankelijke variabele stelt de economische prestaties van de portfoliobedrijven voor. Voor 

relatief kleine en niet-beursgenoteerde bedrijven zijn financiële gegevens over groei schaars (Davila 

et al., 2003). In ons model nemen we de natuurlijke logaritme van de absolute verandering in het 

aantal voltijdse equivalenten (FTE) als afhankelijke variabele. Alle verzamelde gegevens hebben 

betrekking op de periode tussen 2001 en 2011. Tabel 1 geeft een overzicht van de beschrijvende 

statistische gegevens over de 57 bedrijven die opgenomen zijn in de steekproef.   
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Tabel 1. Beschrijvende statistieke gegevens 

 

4.3 De onafhankelijke variabele: de bron van durfkapitaal 

De onafhankelijke variabele beschrijft het effect dat het type investeerder heeft op de vroege 

ontwikkeling van een bedrijf. In onze analyse maken we onderscheid tussen drie typen investeerders. 

De investeringen die enkel gedaan worden door private ondernemers (privaat), investeringen die 

enkel met publiek geld gefinancierd worden (publiek) en investeringen die gedeeltelijk met publiek 

geld gefinancierd worden (semipubliek). De indeling van de financiering in een van deze categorieën 

is gebaseerd op de voorgaande discussie (sectie 3.1.1) en op een algemene classificatie van het 

Agentschap Ondernemen (Agentschap Ondernemen, 2014a). Voor Wallonië en Brussel hebben we 

de gegevens handmatig doorgenomen en hebben we twee publieke durfkapitaalinvesteerders 

geïdentificeerd, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (Société Régionale 

d’Investissement de Bruxelles) en de Société Régionale d’Investissement de Wallonie. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende investeerderstypen in onze dataset, van de 

bedrijven per categorie en de verspreiding van portfoliobedrijven over de regio’s. Ongeveer 65 

procent van de bedrijven heeft durfkapitaal van onafhankelijke fondsen ontvangen. Een derde van de 

bedrijven wordt gesteund door een gemengd syndicaat van private en publieke investeerders. 

Slechts twee deals werden uitsluitend met publieke investeerders gesloten. Dit kleine aantal deals 

gesteund door publieke fondsen tegenover het grote aantal bedrijven dat zijn financiering ontvangt 

van private investeerders kan te wijten zijn aan het feit dat Zephyr zich meer op private en 

semipublieke deals concentreert (Bringmann & Verhetsel, 2014). Omwille van het kleine aantal deals 

waarbij uitsluitend publieke financiering betrokken was, hebben we in onze verdere analyse de 

categorieën publiek en semipubliek samengevoegd.  

  

Parameter Obs. Mean S.D. Min. Median Max.

FTE 197 18.56                  25.07                  0.10                   11.60                  158.80                

VC Amount (thousand €) 197 8977.48 13152.44 125.00                3,800.00             70,000.00            

PF Age (days) 197 1156.70 1493.00 1.00                   538.00 6064.00

S.D.: Standard Deviation

Obs.: Number of observations
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Tabel 2. Beschrijving van de dataset 

 

 

4.4 Controlevariabelen 

Als controlevariabele nemen we de leeftijd van de bedrijven. We verwachten dat jongere bedrijven 

sneller groeien dan volwassener bedrijven (Evans, 1987; Hart, 2000). De leeftijd wordt gemeten aan 

de hand van de oprichtingsdatum van een bedrijf en het sluiten van de durfkapitaaldeal. De 

gemiddelde leeftijd van de portfoliobedrijven in onze steekproef is 1157 dagen. Er is weliswaar veel 

variatie in de steekproef. Het jongste bedrijf was slechts 1 dag oud bij het sluiten van de deal, terwijl 

het oudste bedrijf in de steekproef 6064 dagen oud was wanneer de eerste durfkapitaalinvestering 

voltooid werd. Wanneer er enkel een oprichtingsjaar voorhanden was, hebben we 30 juni van dat 

jaar gekozen als oprichtingsdatum. Om non-lineaire effecten in rekening te brengen, wordt de 

natuurlijke logaritme van de leeftijd van het portfoliobedrijf genomen. 

Hoewel Mason en Harrison (2002) stellen dat de grootte van een deal niet sterk gerelateerd is aan de 

prestaties van een portfoliobedrijf, althans in het geval van investeringen in informele business 

angels, testen we of de hoeveelheid durfkapitaal een impact heeft op het portfoliobedrijf door 

middel van de variabele ‘transactiewaarde’. De transactiewaarde is de hoeveelheid durfkapitaal die 

het bedrijf ontvangen heeft gedurende de vier geobserveerde jaren. We verwachten een positieve 

relatie tussen de hoeveelheid ontvangen durfkapitaal en de vroege groeiprestaties, omdat bedrijven 

Parameter Number %

Region

   Flanders 43 75.4

   Wallonia 5 8.8

   Brussels 9 15.8

Total 57 100

Investor type

   Private 37 65

   Public 2 3.5

   Semi-public 18 31.5

Total 57 100

Industry

   Biotech 14 24.6

   Other sectors 43 75.4

Total 57 100
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die een hoger bedrag ontvangen over het algemeen beter in staat zijn om aspecten die cruciaal zijn 

voor een verdere ontwikkeling veilig te stellen, zoals kwaliteitsvolle arbeidskrachten, een 

gespecialiseerde uitrusting of reclame (Devigne, Vanacker, Manigart & Paeleman, 2013; Lee, Lee & 

Pennings, 2001). Tabel 1 toont aan dat durfkapitaaldeals sterk variëren in grootte. De 

portfoliobedrijven in onze steekproef ontvangen gemiddeld ongeveer 9 miljoen euro bij hun eerste 

durfkapitaalinvestering of bij bijkomende investering tot 3 jaar na de eerste durfkapitaalinjectie. Er is 

weliswaar een grote variatie in de steekproef, zoals aangetoond door de grote standaardafwijking.  

Om de invloed van de sector te controleren, voegen we de variabele biotech dummy toe, waardoor 

bedrijven die hoofdzakelijk in de biotechnologie actief zijn apart bekeken worden. Start-ups in de 

biotechnologie hebben vaak langere ontwikkelingsfases dan start-ups in andere kennisintensieve 

branches, aangezien ze vaker langdurige klinische proeven moeten uitvoeren. Dit kan leiden tot 

uitstel in hun groeipatroon. Daarom verwachten we een negatief effect op de groei wanneer een 

portfoliobedrijf actief is in de biotechnologiesector (biotech dummy = 1). 

5. Resultaten 

5.1 Analytische benadering 

We analyseren de longitudinale gegevens over portfoliobedrijven via een multilevel-analyse (Hox, 

2010; Singer & Willet, 2003). De techniek wordt in de laatste jaren steeds meer toegepast in 

bedrijfseconomisch onderzoek (zie Erkan Ozkaya et al., 2013). Om het effect van het type 

investeerder op het groeigedrag van een portfoliobedrijf in te schatten, berekenen we een aantal 

groeimodellen waarbij we gebruiken maken van het R package NLME (Nonlinear and Linear Mixed 

Effects models) (J. Pinheiro, Bates, DebRoy & Sarkar, 2014). Hoewel multilevel models gewoonlijk 

gebruikt worden voor multilevel designs, kunnen zo ook toegepast worden op longitudinale gegevens 

(Bliese & Ployhart, 2002). In dit geval beschrijft level 1 niet meer het individuele level, maar het 

occasion level (tijd), dat chronologisch geordend is. Het tweede level verwijst in ons geval naar het 

bedrijfsniveau. 

We vergelijken verschillende modellen om zo het minst complexe model te vinden dat toch op een 

correcte manier de impact van durfkapitaalinvesteringen en andere covariaten op de groei van 

portfoliobedrijven weergeeft. We beginnen met een simpel lineair groeimodel waarvan we stap voor 

stap de complexiteit vergroten, om uiteindelijk tot het volledige random coefficient model te komen 

zoals getoond in vergelijking 1. Om de vooruitgang bij gemengde modellen te schatten gebruiken we 

chi-square likelihood-ratio testing. Na een vergelijking van verschillende modelspecificaties konden 
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we concluderen dat het random slope model het best de relaties in de data schat. Om plaats te 

besparen, geven we in deze paper echter enkel de uiteindelijke resultaten weer.  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽00 + 𝛽10𝑇𝑖𝑡 + 𝛽01𝑋1𝑖 + 𝛽02𝑋2𝑖 + 𝛽03𝑋3𝑖 + 𝛽04𝑋4𝑖 + 𝑢1𝑖𝑇𝑡𝑖 + 𝑢0𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  (1) 

Het multilevel model dat in deze studie omschreven wordt volgt het notatiesysteem van Hox (2010). 

The term Yit stelt de afhankelijke variabele voor, de natuurlijke logaritme van het aantal voltijdse 

equivalenten (FTE) van portfoliobedrijf i (i = 1, ..., nt) op tijdstip t (t= 0, 1, 2, 3). De variabele 𝛽00 is het 

intercept en 𝛽10𝑇𝑖𝑡 is de occasion variable. De term X1i geeft het investeerderstype per consortium 

weer. De tijds-ongebonden variabelen dealwaarde, de leeftijd van de portfoliobedrijven en de 

biotech dummy worden weergegeven door respectievelijk X2i, X3i en X4i. Behalve Tit, een 

tijdsgebonden variabele (aangeduid door het subscript t), die kan verschillen binnen een 

portfoliobedrijf van jaar tot jaar, fluctueren alle coëfficiënten over de bedrijven heen. We 

introduceren een random intercept term (uo1) om de verschillende beginwaarden van Yit in 

beschouwing te nemen. Om rekening te houden met het feit dat de bedrijven een verschillend 

groeiritme doorheen de tijd vertonen, wordt de random term u1i aan de tijdscoëfficiënt (β10Tit) 

toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de groeicurve van elk bedrijf in hellingsgraad kan verschillen. De 

residuen op het occasion level wordt weergegeven door eit. 

5.2 Empirische bevindingen 

We beginnen met het definiëren van een basismodel (model 0) dat enkel de occasion level variable 

bevat. We gebruiken dit model vervolgens om na te gaan of complexere modellen beter passen. De 

vergelijking van de modellen gebeurt op basis van -2loglikelihood testing. Model 0 maakt voor de 

intercept variance (firm level variance) een schatting van σu0
2 = 1.93 (zie Tabel 2), wat significant is 

op het 1% niveau . Met andere woorden, bedrijven verschillen in hun aantal FTE’s ten tijde van hun 

eerste durfkapitaalinvestering. De variantie tussen bedrijven wat betreft de relatie tussen tijd en FTE 

is σu1
2 = 0.14 (p < 0,005) en toont dat er verschillen zijn in de groeicurve van de tewerkstelling in een 

bedrijf. Daarom is het nuttig een random slope term in te voegen. De variantie van de residuen op 

het occasion level is σe
2 = 0.10 (p < 0,005). 
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Tabel 3. Resultaten van het longitudinale multilevel model of change met ln FTE als de afhankelijke 

variabele 

 

In model 1 testen we of de prestaties van een bedrijf, die weergegeven worden door de groei in FTE, 

verbeteren of verslechteren afhankelijk van het investeerderstype dat bij de deal betrokken is. 

Tabel 2 toont de resultaten van de schatting van vergelijking (1) gebruik makende van de maximum 

likelihood methode. Deze schatting wijst uit dat het type van investeringsbron, privaat, semipubliek 

of publiek, geen statistisch significante impact heeft op de daaropvolgende evolutie van de 

tewerkstelling van een bedrijf, ceteris paribus. Deze bevindingen bevestigen gelijkaardige resultaten 

van eerdere studies (Grilli & Murtinu, 2014). Bovendien kan uit onze steekproef geen statistisch 

significant verschil afgeleid worden wat betreft de vroege ontwikkelingsgroei en bedrijfssector 

waartoe een bedrijf behoort. Daartegenover staat dat de relatie tussen de groei van de FTE enerzijds 

en zowel het initiële durfkapitaalbedrag dat een bedrijf ontvangen heeft als de leeftijd van het bedrijf 

bij zijn eerste durfkapitaalinvestering anderzijds, positief en wel statistisch significant is.  

Variable Model 0 Model 1 Model 2

null model

Fixed part

Time 0.205***

(0.056)

0.202***

(0.057)

0.203***

 (0.057)

Syndicate characteristics

 = 1 if public or semi-public  -0.331

(0.280)

 -0.568*

 (0.302)

ln VC Amount 0.420***

(0.103)

ln PF Age 0.255***

(0.072)

0.303***

 (0.080)

Industry

 = 1 if biotech firm  - 0.323

(0.354)

0.471

 (0.331)

Random part

1.930 0.888 1.250

(0.099) (0.067) (0.080)

0.140 0.141 0.140

(0.027) (0.027) (0.027)

0.100 0.100 0.101

(0.023) (0.023) (0.023)

AIC 429.87 406.52 418.75

BIC 449.57 439.35 448.30

Log likelihood -208.93 -193.26 -200.38

N 197 197 197

Standard errors in parantheses

Significance levels:   *: 10%   **: 5%   ***: 1%
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De verschillen tussen het bedrag dat geïnvesteerd wordt door publieke durfkapitaalpartners en het 

bedrag geïnvesteerd door onafhankelijke durfkapitaalbedrijven kan een verband tussen de groei van 

FTE en het investeerderstype verbergen. Daarom berekenen we model 2 zonder de variabele 

ln(durfkapitaalbedrag) in rekening te nemen. Het model schatte een negatieve, statistisch 

significante relatie tussen de groei van de FTE en de betrokkenheid van een semipubliek of publiek 

type investeerder (consortium of individueel). Na de interpretatie van model 2 in combinatie met het 

vorige model, kunnen we suggereren dat het investeerderstype alleen invloed heeft op de 

ontwikkeling van een portfoliobedrijf als dit samengaat met verschillen in het toegekende 

durfkapitaalbedrag. 

De betrouwbaarheid van de resultaten wordt verzekerd door proeven met een aantal bijkomstige 

modellen (beschikbaar op verzoek bij de auteurs). Ten eerste houden we rekening met verschillende 

covariantiestructuren. Omwille van de hoge graad aan onderlinge afhankelijkheid van onze data 

(𝜌=0.81), wat hoofdzakelijk te maken heeft met het longitudinale karakter, onderzoeken we 

problemen die gerelateerd zijn met autocorrelatie. In modellen die enkel een random intercept 

toestaan, zien we een kleine graad aan eerste-orde autocorrelatie. Deze problemen verminderen 

echter door een random slope term in te voegen in de modellen. Daarom besluiten we om een 

random slope model te blijven gebruiken.  

Een tweede element dat mogelijk een vertekend beeld geeft van de betrouwbaarheid van de 

gegevens, is de aanwezigheid van heteroscedasticiteit. We gebruiken de varEXP-functie om de 

heteroscedasticiteit in kaart te brengen (J. C. Pinheiro & Bates, 2000). Een vergelijking tussen 

modellen die rekening houden met heteroscedasticiteit en modellen die uitgaan van 

homoscedasticiteit door middel van log likelihood testing toont ons dat we op het eerste zicht een 

kleine graad aan heteroscedasticiteit moeten veronderstellen. Een complexer model dat wel 

controleert voor heteroscedasticiteit resulteerde echter niet in een betere fit van de data. Een 

visuele inspectie van de residuplots suggereert tevens dat er de veronderstelling van 

homoscedasticiteit niet overdreven geschonden wordt. We behouden dus het random slope model. 

Een derde probleem betreft omgekeerde causaliteit, wat betekent dat sommige investeerderstypen 

bij aanvang al beter bekwaam kunnen zijn om bedrijven met een hoger groeipotentieel uit te kiezen. 

Om deze selectietendensen na te gaan, verzamelen we gegevens over de prestaties van de 

portfoliobedrijven uit de twee jaren die voorafgaan aan de eerste durfkapitaalinjectie. Zo konden we 

17 bedrijven selecteren waarvan het mogelijk was om gegevens te achterhalen van voor de 

durfkapitaalinvestering. We gebruiken ordinary least square regression analysis (OLS) om na te gaan 

of bedrijven die een grotere groei in tewerkstelling vertoonden voor hun eerste 
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durfkapitaalinvestering geselecteerd werden door een bepaald type investeerder. We vinden 

uiteindelijk geen statistisch significante schatting die deze hypothese bevestigt en laten de 

veronderstelling van selectievooroordelen vallen.  

6. Besluit en afsluitende bemerkingen 

De Vlaamse overheid wil met het Vlaanderen in Actie-programma innovatie en economische groei 

promoten en een duurzamere, innovatieve en sociale economie creëren in Vlaanderen. Om 

innovatief ondernemerschap te stimuleren, wordt de beschikbaarheid van durfkapitaal voor jonge 

bedrijven essentieel geacht. Daarom heeft de Vlaamse overheid verschillende initiatieven opgestart 

om de beschikbaarheid van durfkapitaal in Vlaanderen te doen toenemen. Ze geeft voornamelijk via 

haar holding ParticipatieMaatschappij Vlaanderen actieve steun aan innovatieve, ondernemende 

bedrijven in hun start-, groei- en ontwikkelingsfase door middel van financiële middelen.  

Deze paper geeft een overzicht van de publieke durfkapitaalbronnen in Vlaanderen en bevat een 

kwantitatieve studie naar de verschillen in toegevoegde waarde van private en publieke 

durfkapitaalinvesteerders voor de evolutie in tewerkstelling van portfoliobedrijven. Met de 

overheidsinitiatieven in het achterhoofd en aangezien algemeen aanvaard wordt dat 

durfkapitaalinvesteerders een belangrijke rol spelen in het ontwikkelingsproces van hun 

portfoliobedrijven, hebben we onderzocht of het type investeerder of investeerdersconsortium 

(publiek, semipubliek of privaat) een impact heeft op het vroege groeitraject van portfoliobedrijven.  

Hoewel onze empirische bevindingen suggereren dat bedrijven die enkel durfkapitaal ontvangen van 

private ondernemers een licht versnelde groei van het aantal voltijdse equivalenten vertonen, raden 

we aan deze tendens niet verkeerd te interpreteren. Dit is namelijk waarschijnlijk een resultaat van 

de verschillen in omvang van deals. De resultaten zijn robuust wat betreft een mogelijke selectiebias 

veroorzaakt door verschillen tussen types investeerders, maar we vonden wel een sterk verband 

tussen het geïnvesteerde bedrag en de prestaties van het portfoliobedrijf. De bestaande 

overheidsprogramma’s zijn van het begin af aan beperkt in de hoeveelheid durfkapitaal die ze per 

bedrijf of project kunnen versterken. Deze bedragen zijn over het algemeen lager dan de bedragen 

die door onafhankelijke durfkapitaalbedrijven voorzien worden. Daardoor is het waarschijnlijk niet 

het type van durfkapitaalbron dat de verschillen in de groei-evolutie van de portfoliobedrijven 

veroorzaakt, maar wel de grootte van de deal, die samenhangt met het type investeerder. Er is 

echter nood aan uitvoerigere systematische gegevens over publieke durfkapitaalinvesteringen om de 

gebruikte dataset aan te vullen en om de betrouwbaarheid van de voorgedragen resultaten te 

verbeteren.  
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