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1. INLEIDING 
 

De Raad werd op 15 mei 2000 om advies gevraagd over het voorontwerp van 
decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de 
herstructurering van de GIMV, GIMVINDUS, VMH, MIJNEN en LIM en tot oprichting 
van het Limburgfonds en de Permanente Werkgroep Limburg.  Dit voorontwerp van 
decreet had tot doel om de overheidsparticipatie in de GIMV te reduceren tot 
maximaal 25 % + 1 van de GIMV-aandelen. 
 
Omwille van het korte termijnbestek dat in de adviesvraag werd opgelegd, beperkte 
het advies van de SERV zich tot een brief.  Daarin werd enerzijds de gevolgde 
werkwijze en procedure aangeklaagd en anderzijds het voornemen geuit om na te 
gaan of het bedoelde voorontwerp van decreet de GIMV nog toelaat haar rol van 
autonome Vlaamse aanbieder van risicokapitaal te laten spelen. 
 
Omwille van het feit dat de risicokapitaalmarkt, ook in Vlaanderen, volop in 
ontwikkeling is en de GIMV slechts één – zij het een belangrijke – venture capital 
speler is, werd geopteerd om het in de adviesbrief geuite voornemen te verruimen tot 
een onderzoek naar de rol en de instrumenten van de Vlaamse overheid in de 
risicokapitaalmarkt.   

 
Het onderzoek heeft tot doel een antwoord te bieden op drie cruciale vragen : 
1. Is er voldoende aanbod van risicokapitaal in Vlaanderen ?  Deze vraag impliceert 

een onderzoek naar de risicokapitaalmarkt in Vlaanderen. 
2. Welke rol speelt de Vlaamse overheid in de venture capital sector ?  Heeft zij ook 

in de toekomst nog een rol van betekenis te vervullen in deze sector ?  Deze vraag 
impliceert meer algemeen een onderzoek naar de evolutie van het economisch 
overheidsinitiatief inzake risicokapitaal en in het bijzonder een analyse van de 
positionering van de Vlaamse overheid in de risicokapitaalmarkt. 

3. Indien de overheid een rol speelt in de bedoelde sector, over welke instrumenten 
beschikt zij dan om deze te realiseren en te concretiseren ?  Deze vraag 
veronderstelt een onderzoek naar de (mogelijke) instrumenten voor de Vlaamse 
overheid om op te treden in de risicokapitaalsector. 

 
De toestand en positionering van de Vlaamse en Belgische venture capital sector 
wordt in deze studie benaderd vanuit de invalshoek van het risicokapitaal zelf.  
Hoewel het een belangrijke invalshoek is, kan een volledige verklaring en analyse 
van de constellatie en de positie van deze sector slechts gegeven worden en 
gebeuren vanuit het overkoepelend industrieel-economisch beleid en de 
uiteenlopende waaier aan economische beleidsinstrumenten.  Dat Vlaanderen een 
sterke positie bekleedt inzake risicokapitaal in hoogtechnologische sectoren, hangt 
samen zowel met de instrumenten die in Vlaanderen inzake risicokapitaal ontwikkeld 
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werden en worden als met de dynamiek van de sector, maar vormt evenzeer het 
resultaat van het industrieel-economisch beleid dat gericht is op de ondersteuning 
van hoogtechnologische sectoren. 
 
De drie bovenvermelde hoofdvragen worden uitgewerkt in drie afzonderlijke 
hoofdstukken.  Vooreerst wordt echter enige achtergrondinformatie gegeven over de 
venture capital sector.  Vervolgens wordt zowel beleidsmatig als cijfermatig het 
belang van risicokapitaal belicht. 
Hoofdstuk vier poogt een antwoord te bieden op de eerste vraag van het onderzoek, 
en analyseert dus de venture capital sector, zowel op Europees als op 
Belgisch/Vlaams niveau. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de evolutie van het 
economisch overheidsinitiatief en de rol van de overheid in de venture capital sector 
onderzocht.  In hoofdstuk 6 worden de instrumenten die ter beschikking staan van de 
overheid besproken.  Hoofdstuk 7 tenslotte geeft een aantal slotbeschouwingen weer.  
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE VENTURE CAPITAL SECTOR 
 
 
2.1 Wat is venture capital 
 

Venture capital wordt door de European Venture Capital Association1 gedefinieerd 
als het financieren van niet-beursgenoteerde ondernemingen d.m.v. (quasi) eigen 
vermogen, waarbij het rendement voornamelijk bekomen wordt dankzij meerwaarde 
bij verkoop op middellange termijn en waarbij de kapitaalverschaffers actieve 
managementondersteuning aan de gefinancierde onderneming bieden. 
 
Venture capital ondernemingen verstrekken m.a.w. op een professionele basis 
eigen vermogen aan ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn.  Met 
professionele basis wordt bedoeld dat de venture capital verschaffer zijn 
professionele expertise met betrekking tot technologie, producten, markten, 
management en organisatie confronteert met de doelstellingen en aanpak van de 
ondernemer die op zoek is naar venture capital.  Venture capital verschaffers zijn 
dus financiële tussenpersonen die financiële middelen, die ter beschikking worden 
gesteld door institutionele en andere investeerders, kanaliseren naar startende of 
groeiende ondernemingen toe. 
 
 

2.2 Financiering van risicokapitaal : begrippenkader 
 

Sensu stricto wordt onder venture capital het verstrekken van eigen vermogen aan 
jonge, vaak hoogtechnologische, ondernemingen met hoog groeipotentieel verstaan 
bij de opstart of bij erop volgende kapitaalverhogingen tijdens de groeifase.  Een 
echte venture capital onderneming neemt steeds een participatie in het eigen 
vermogen van de te financieren onderneming.  Dit gebeurt rechtstreeks via 
aandelen of onrechtstreeks via converteerbare obligaties en warrants.  
Verschillende stadia van financiering zijn te onderscheiden naargelang de fasen van 
ontwikkeling van een “venture-backed” onderneming. 
 
Bij de eerste realisatie van een innovatief idee zal de ondernemer vaak beroep doen 
op eigen geld, kennis en arbeid.  Dit wordt aangeduid met de term seed-equity.  
Onder seed capital of zaaigeld wordt dus prototype financiering verstaan.   
 

                                                 
1 A venture capitalist is an operational unit or person : 

?? Who can prove substantial activity in the management of equity or quasi-equity financing for the start-
up and /or development of small and medium -sized unquoted enterprises; 

?? Whose main objective is long-term capital gains to renumerate risks; 
?? Who can provide active management support to investees. 
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Opstart financiering is gericht op productontwikkeling en initiële marketing (het 
product is nog niet in de verkoopfase), die samengaan met het opstarten van een 
onderneming.  Andere “vroege fase” financiering gaat naar de initiatie van 
commerciële productie (die optreedt bij het beëindigen van de 
productontwikkelingsfase) en verkoop, doch waarbij nog geen winst wordt 
gerealiseerd. 
 
Expansiefinanciering is bedoeld voor ondernemingen in groeifase met een “break-
even” of winstgevende activiteit, met het oog op uitbreiding van productiecapaciteit, 
markt- en productontwikkeling of bijkomend bedrijfskapitaal. 
 
Overbruggingsfinanciering is financiering bestemd voor de overgang van een privaat 
naar een beursgenoteerde onderneming. 
MBO (Mangement Buy Out) is financiering ten einde het management en de 
investeerder de mogelijkheid te geven om een bestaande productielijn of 
onderneming te verwerven. 
MBI (Management Buy In) daarentegen geeft een externe manager of groep 
managers de mogelijkheid om een onderneming te verwerven (buy in) met behulp 
van venture capital investeerders 
Turnaround is bestemd voor bestaande ondernemingen in moeilijkheden met het 
oog op herstructurering en herstel. 
Replacement capital (vervanging) doelt op het overkopen van bestaande aandelen 
in een onderneming van een andere venture capital organisatie of van andere 
aandeelhouders. 
 
Het creëren van toegevoegde waarde is voor de venture capitalist van het grootste 
belang aangezien deze de meerwaarde zal helpen bepalen die de venture capitalist 
zal halen wanneer hij uit de participatie stapt.  Deze meerwaarde vormt voor de 
venture capitalist de enige vergoeding voor het ter beschikking stellen van 
risicodragend kapitaal.  De bedoeling van de venture capitalist bestaat erin de 
aandelen te verkopen na verloop van een aantal jaren met een meerwaarde als 
resultaat.  Het is er hen immers niet om te doen een portfolio aan participaties op te 
bouwen en aldus een holdingstrategie uit te werken.  Venture capitalists zijn 
voortdurend bezig met de vraag welke “exit-strategie” het beste is.  Er zijn grofweg 
drie mogelijkheden.  Een faillissement is uiteraard het minst aantrekkelijke vermits 
de investering verloren gaat.  De aantrekkelijke en winstgevende exit-scenario’s zijn 
een trade sale of een beursgang (Initial Public Offering).  Een trade sale betekent 
verkoop van het bedrijf aan een concurrent of andere marktpartij.  De aandelen 
worden dan aan een partij verkocht.  In het geval van een beursgang worden de 
aandelen verkocht op de publieke markt en behoudt de ondernemer de 
zeggenschap over zijn eigen bedrijf.  Minder frequent voorkomende alternatieven 
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zijn het opnieuw verkopen van de aandelen aan de stichters en het management 
van de onderneming. 
 
 

2.3 De bestaansredenen van venture capital als onderscheiden financieel 
intermediair 

 
Het is nuttig na te gaan waarin de venture capital sector als financiële intermediair 
zich onderscheidt van andere financiers zoals de banken of de publieke financiële 
markten. 
 
In perfecte markten is er steeds financiering beschikbaar voor goede projecten.  In 
de reële economische wereld zijn er echter twee grote obstakels : informatie-
assymmetrieën en potentiële agency problemen. 
Informatie-assymmetrieën duiden op het feit dat ondernemers meer informatie 
hebben over het project, de technologie, de vooruitzichten, enz. dan 
buitenstaanders zoals potentiële financiers.  Het louter vertellen wat er gebeurt, lost 
dit probleem niet op, aangezien een derde partij nooit zeker is dat volledige 
waarheid verteld wordt.  Bovendien bezitten de buitenstaanders niet steeds de 
nodige kennis om gespecialiseerde knowhow te vatten. 
Agency problemen duiden op het feit dat wanneer ondernemers gefinancierd 
worden met externe middelen, hetzij een lening, hetzij kapitaal, de externe 
financiers weinig controle kunnen uitoefenen op de aanwending van die middelen.  
Dit kan twee problemen met zich mee brengen.  Het is mogelijk dat de ondernemer 
de middelen aanwendt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk gepland, met als 
extreem geval het plegen van fraude (dit wordt in de literatuur het “moral hazard” 
probleem genoemd).  Het is ook mogelijk dat de ondernemer onvoldoende 
capaciteiten bezit als ondernemer om het project succesvol uit te voeren en 
daardoor onvrijwillig verkeerde beslissingen neemt (het zogenaamde “adverse 
selection” probleem). 
 
Informatie-assymmetrieën en agency problemen maken dat economisch goede 
projecten soms niet gefinancierd worden.  Traditionele bankiers lossen deze 
problemen op door de recente geschiedenis van de onderneming in kwestie door te 
lichten vóór de financiering, door zakelijke en/of persoonlijke waarborgen te eisen 
en door beschermende clausules in te bouwen, wat hun positie ná de financiering 
beschermt tegen negatieve ontwikkelingen en/of slechte beslissingen in de 
onderneming. 
Indien echter de onderneming geen materiële activa heeft die als waarborg kunnen 
gebruikt worden, indien ze nog geen geschiedenis heeft, of indien er grote 
informatie-assymmetrieën zijn, dan zullen bankiers kredieten weigeren aan deze 
onderneming, zelfs indien de voorgestelde projecten goed zijn.  
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Hoogtechnologische, innovatieve en startende ondernemingen zullen dus dikwijls 
moeilijkheden ondervinden om traditionele financiering te verkrijgen.  Bij innovatieve 
ondernemingen zijn de informatie-assymmetrieën immers hoog : voor niet-
specialisten is het vaak zeer moeilijk om te begrijpen waar het project om gaat en in 
te schatten wat het economisch potentieel ervan is.  Bovendien is het belangrijkste 
bezit van deze ondernemingen vaak immateriële kennis, opgedaan via onderzoek 
en ontwikkeling.  Dit heeft weinig waarde als potentiële waarborg, maar is uiterst 
belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling.  Bij startende ondernemingen kan het 
verleden bovendien geen richtsnoer zijn voor het toekomstpotentieel.  Deze 
ondernemingen en sectoren hebben dus het meeste nood aan financiers die 
informatie-assymmetrieën kunnen minimaliseren, hetgeen noch door de bankiers 
noch door de kapitaalmarkten kan vervuld worden. 
 
Venture capital verschaffers hebben als fundamentele taak het dichten van de 
financieringskloof die bestaat voor goede projecten die geen traditionele 
financieringsbronnen kunnen aanspreken wegens informatie-assymmetrieën en 
agency-problemen. 
Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten ze zich specialiseren in 
het screenen en selecteren van projecten vóór de investering en het opvolgen ervan 
ná de investering.  De voornaamste taken van venture capital managers bestaan er 
dan ook in ervoor te zorgen dat enerzijds ondernemers alle relevante informatie 
doorspelen naar financiers, teneinde de informatie-assymmetrieën te reduceren, en 
dit zowel vóór als ná de investering, en anderzijds de kosten voor het delegeren van 
beslissingen naar ondernemingen te minimaliseren, teneinde agency kosten te 
minimaliseren. 
 
Venture capital managers dienen in eerste instantie efficiënt te zijn in het selecteren 
van goede ondernemingen en projecten.  Om de voorgestelde projecten op hun 
economische merites te beoordelen, voeren venture capital managers uitgebreide 
screenings- en waarderingsprocedures uit.  Hiervoor gebruiken ze voornamelijk 
informatie uit het business plan van de onderneming, aangevuld met interviews met 
het management team, en gaan ze ten rade bij sectorspecialisten, vooral voor 
innovatieve, hoogtechnologische projecten.  Hierdoor kunnen ze zich een beter 
beeld vormen van de projecten dan bankiers, die uiteraard een groter aantal 
projecten dienen te beoordelen en dit niet zo diepgaand kunnen doen.  Het 
selectieproces van dit soort projecten kan door venture capital managers efficiënter 
uitgevoerd worden dankzij specialisatie-effecten, die ze realiseren door te 
investeren in een groot aantal projecten, of door leercurve effecten m.n. door te 
investeren in gelijkaardige projecten en dus te specialiseren in bepaalde sectoren, 
technologieën of stadia van ondernemingsgroei. 
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De tweede rol van venture capital managers is het opvolgen of monitoren van de 
onderneming na de investering, in tegenstelling tot bankiers die zich door hun groot 
aantal financieringen dienen te beperken tot een zeer passieve en weinig 
diepgaande opvolging.  De permanente en intensieve opvolging heeft een tweeledig 
doel : controle en waardecreatie.  Vooreerst zorgt regelmatige controle ervoor dat 
agency problemen en voornamelijk “moral hazard” problemen geminimaliseerd 
wordt.  Dit betekent dat ondernemers veel moeilijker moedwillig acties kunnen 
ondernemen die ingaan tegen het belang van de financiers.  Opnieuw kan 
gespecialiseerde kennis van het ondernemingsgebeuren of van sectoren en 
technologieën hierbij een voorsprong geven aan capital venture managers.  
Intensieve opvolging is voornamelijk van belang voor ondernemingen waar grote 
informatie-assymmetrieën bestaan, m.a.w. voor de innovatieve, 
hoogtechnologische, jonge ondernemingen. 
De tweede doelstelling van een intensieve begeleiding is toegevoegde waarde 
creëren in de onderneming waardoor de waarde zowel voor ondernemers als voor 
financiers toeneemt.  Venture capital financiering is méér dan enkel geld.  Opnieuw 
is dit een rol waarin venture capital zich onderscheidt van traditionele 
bankfinanciering. 
 
Het eerder selectieve karakter van venture capital neemt niet weg dat 
bankfinanciering voor de overgrote meerderheid van de KMO’s niet belangrijk zou 
zijn.  Integendeel : een Europese studie uitgevoerd door Bannock Consulting (1998) 
over financiering door risicokapitaal schat dat er ongeveer 100 maal meer 
financiering ter beschikking wordt gesteld aan KMO’s door banken dan door de 
venture capital industrie. 
 
 

2.4 Enkele belangrijke actoren in de venture capital industrie 
 

Hieronder worden enkele belangrijke actoren van de venture capital industrie 
beschreven. 
 
Vooreerst is er het formele venture capital d.i. de financiering voorzien door 
professionele risicokapitaalverschaffers.  Ondernemingen ontvangen fondsen langs 
een verscheidenheid van bronnen.  Verschillende investeerders opereren op basis 
van verschillende tijdshorizonten, maar allen voorzien ze een exit voor hun 
investering.  Sommige kapitaalverschaffers investeren zowel direct als indirect via 
andere intermediairs.  Venture capital ondernemingen treden bij uitstek op als 
professionele intermediairs tussen vraag en aanbod naar risicokapitaal.  
Institutionele beleggers (bv. verzekeringen, pensioenfondsen) geven fondsen aan 
venture capital organisatie maar investeren ook soms direct in ondernemingen 
evenals via de aankoop van aandelen op de aandelenmarkten voor hun portfolio. 
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Tot het formele venture capital behoren in de eerste plaats de particuliere 
risicokapitaalbedrijven of venture capital sensu stricto.  Een typisch kenmerk is dat 
het beheer waargenomen wordt door onafhankelijke managementvennootschappen 
die bestaan uit een kleine groep investeringsmanagers.  Ze komen tussen als 
aandeelhouder bij de oprichting van een onderneming of bij kapitaalverhogingen en 
spelen als financier een actieve rol. Het verschil met andere vormen van 
kapitaalverschaffing is de actieve betrokkenheid van de venture capitalist bij de 
leiding van de onderneming via een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. 
Daarnaast zijn er de banken en bankgerelateerde instellingen.  Bankgerelateerde 
investeringsvennootschappen nemen participaties in ondernemingen en bieden 
vaak semi-kapitaal aan in de vorm van achtergestelde leningen of 
kapitaalparticipaties met gewaarborgde terugkoop. 
Verder zijn er niet-bankgerelateerde investeringsmaatschappijen.  Het gaat vooral 
om openbare en semi-openbare investeringsmaatschappijen.  Ze verlenen middelen 
onder de vorm van kapitaal, semikapitaal zoals obligaties, achtergesteld of al dan 
niet converteerbaar, of gewone leningen. 
Er zijn ook particuliere investeringsmaatschappijen.  Dit zijn particuliere 
investeringsgroepen waarbij het initiatief uitgaat van een verscheidenheid van 
financieringsbronnen zoals banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen 
en/of industriële ondernemingen en ondernemers. 
Tenslotte zijn er de fondsen waarin er meerdere van de vorige categorieën actief 
zijn. 
 
Naast het formele venture capital dient een groeiende groep van informele venture 
capital investeerders onderscheiden te worden, nl. de Business Angels.  Het zijn 
meestal vermogende ondernemers die kapitaal verschaffen aan jonge ondernemers 
met ideeën maar zonder vermogen.  In tegenstelling tot de professionele venture 
capital investeerder die zich vooral op expertise (technologie, product, markt, 
management, organisatie) en professionalisme baseert, beroept de informele 
investeerder zich vaak op zijn of haar ervaring als ondernemer.  Investeringen door 
Business Angels zijn dus vaak experience-based, deze door formele venture capital 
investeerders zijn eerder expertise-based.  Tussen beide types van verstrekkers van 
venture capital ligt vaak een dynamische complementariteit. 
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3. HET BELANG VAN VENTURE CAPITAL 
 
 
3.1 Beleidsmatig 
 

Ondernemingen worden vandaag meer en meer geconfronteerd met voortdurende 
verandering en toenemende internationale competitie.  In een dergelijke complexe 
en snel veranderende omgeving zijn de snelheid waarmee een onderneming aan 
kennisopbouw doet en de gerichtheid waarmee deze kennis wordt aangewend in 
nieuwe producten, diensten en processen determinerend voor de groeikracht en de 
competitieve slagkracht van de onderneming. 
Innovatie is één van de hefbomen die de onderneming kan aanwenden om de 
opbouw en de toepassing van geïntegreerde kennis omtrent technologie, producten 
en markten vorm te geven, continu te verbeteren en van tijd tot tijd radicaal te 
vernieuwen.  Kennismanagement en innovatie worden dan ook in toenemende mate 
centrale ingrediënten bij de ontwikkeling en groei van ondernemingen. 
Innoveren betekent investeren in de toekomst.  Dergelijke investeringen zijn echter 
niet steeds evident en vergen de nodige ondersteuning.  Naast 
onderzoeksgedreven organisaties en financieringshefbomen vertoont venture 
capital de laatste jaren een toenemend belang als hefboom en draagvlak ter 
ondersteuning van nieuwe ondernemingsprojecten. 
 
Ook de Europese Raad is zich daarvan bewust.  Op zijn bijeenkomst van 
Luxemburg van 20 en 21 november 1997 over werkgelegenheid heeft de Raad in 
punt 30 van zijn conclusies “het belang van de rol die pan-Europese markten voor 
risicokapitaal kunnen spelen voor de schepping van werkgelegenheid” erkend en 
“verzoekt de Commissie om aan de Europese Raad van juni 1998 verslag uit te 
brengen over de belemmeringen die de ontwikkeling van dergelijke markten in de 
Unie in de weg staan.”. 
 
In haar mededeling2 van april 1998 “Risicokapitaal : sleutel voor de schepping van 
werkgelegenheid in de Europese Unie” formuleert de Europese Commissie een 
eerste antwoord op deze opdracht.  In de mededeling erkent de Commissie dat het 
ontwikkelen van risicokapitaal in de Europese Unie, dat leidt tot de ontwikkeling van 
pan-Europese markten voor risicokapitaal, van essentieel belang is voor de 
schepping van werkgelegenheid in de EU.  De belangrijkste politieke boodschap 
van de mededeling is dat risicokapitaal essentieel is voor de schepping van 
werkgelegenheid, de verhoging van de productiviteit en de ondersteuning van de 

                                                 
2 SEC(1998) 552 def. 
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groei in Europa, alsook van cruciaal belang is voor de financiering van 
groeibedrijven, vooral hoogtechnologische op kennis gebaseerde ondernemingen. 
De Commissie wijst er echter op dat er nog een aantal hinderpalen van 
regelgevende, economische, fiscale en culturele aard bestaan, die dringend moeten 
worden aangepakt worden.  Om deze hinderpalen uit de weg te ruimen stelt de 
Commissie in de mededeling een actieplan voor.  De maatregelen die in het 
actieplan worden aangekondigd, maken deel uit van de structurele hervormingen ter 
verbetering van de algemene werking van de product- en kapitaalmarkten van de 
Gemeenschap. 
Wat volgens de Commissie in wezen nodig is, is de totstandkoming van een nieuwe 
ondernemingscultuur in Europa, willen de Europese Unie en de lidstaten de banen 
kunnen creëren die nodig zijn om hun werkgelegenheidscijfers op duurzame wijze 
en in belangrijke mate te kunnen verlagen.  Ondernemersschap was een van de vier 
pijlers van de Richtsnoeren voor de werkgelegenheid3, waarin duidelijk wordt 
beklemtoond dat het nodig is de voorwaarden van de markten voor risicokapitaal te 
verbeteren.  Volgens de Commissie betekent dit dat de juiste voorwaarden voor 
KMO’s moeten worden geschapen om te starten, te gedijen en te groeien, en voor 
die met de beste groeiperspectieven om uiteindelijk op de Europese beurzen te 
worden genoteerd.  M.a.w. efficiënt werkende kapitaalmarkten zijn ook een 
voorwaarde voor de ontwikkeling van het vrije ondernemerschap in Europa.  De 
Commissie is ervan overtuigd dat het aanmoedigen van dit systematische 
groeiproces talrijke banen in de EU zal opleveren. 
Een verhoogde aandacht voor de bevordering van het ondernemerschap via 
prioritaire acties die gericht zijn op een gemakkelijkere en snellere toegang tot 
financiering voor kleinere ondernemingen wordt eveneens beklemtoond in het 
verslag van de Commissie van 27 december 20004.   Volgens de Commissie dient 
de toegang tot financiering voor de kleinere ondernemingen nagestreefd worden 
door de ontwikkeling van een heuse risicokapitaalmarkt.  Daarvoor zijn de richtlijnen 
over het bedrijfseconomisch toezicht op aanvullende pensioenregelingen, over 
instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s), over prospectussen en 
de mededeling inzake de EU-strategie voor de verslaggeving van groot belang, 
aldus nog de Commissie.  De toegang van het MKB tot financiering zou ook veel 
kunnen verbeterd worden door een vergroting van de capaciteit van de 
garantiestelsels op alle niveaus. 
In haar mededeling van 7 april 19985 aan de Raad vermeldt de Commissie als een 
van de prioritaire acties ter verbetering van het ondernemingsklimaat de verbetering 

                                                 
3 Resolutie van de Raad van 15 december 1997 inzake de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1998, PB C 30 

van 28 januari 1998 
4 Verslag van de Commissie van 27 december 2000, Economische hervorming : verslag over de werking van 

de product- en kapitaalmarkten in de EU, COM (2000) 881 definitief 
5 Mededeling van de Commissie aan de Raad van 7 april 1998 over de bevordering van het ondernemerschap 

in Europa : prioriteiten voor de toekomst, COM (98) 222 
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van de toegang tot financiering.  In haar mededeling van 30 september 19986 aan 
de Raad kondigt de Commissie een aantal acties aan in antwoord op aanbeveling 
nr. 13 van de BEST (Business Environment Task Force) over de toegang tot 
financiering voor kleinere bedrijven onder de juiste voorwaarden en in een 
vroegtijdig stadium.  Hierbij wordt ondermeer de nodige aandacht besteed aan de 
verdere ontwikkeling van risicokapitaal in Europa. 
In de mededeling van de Commissie van 20 oktober 19997 aan de Raad en het 
Europees Parlement wordt vastgesteld dat, alhoewel er enige vooruitgang werd 
geboekt in de vorming van een geïntegreerde pan-Europese risicokapitaalmarkt, er 
nog belangrijke zwakke punten zijn, vooral in vergelijking met de voornaamste 
concurrenten van Europa.  De Commissie wijst erop dat het van het hoogste belang 
is de opheffing van de belemmeringen te bespoedigen om de groei- en 
werkgelegenheidsvooruitzichten van de Unie op middellange termijn te verbeteren. 
Tenslotte wordt het belang van een efficiënte risicokapitaalmarkt voor het 
bedrijfsleven en het ondernemerschapscultuur in Europa hernomen in de 
mededeling van de Commissie van 1 maart 20008.  
 
Ook volgens de OESO9 vormt werkgelegenheidsschepping een van de grootste 
uitdagingen voor Europa.  De KMO’s, vooral de innovatieve snelgroeiende, spelen 
hierbij een cruciale rol.  De rol van de venture capital sector bestaat erin om deze 
snelgroeiende ondernemingen te selecteren en hen van de nodige risicofinanciering 
te voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Mededeling van de Commissie aan de Raad van 30 september 1998 “Bevordering van het 

ondernemersschap en het concurrentievermogen” : antwoord van de Commissie op het verslag en de 
aanbevelingen van BEST, COM (1998) 550 def. 

7 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement “Risicokapitaal : uitvoering van het 
actieplan voor verdere vooruitgang, COM (1999) 493 def. 

8 Mededeling van de Commissie van 1 maart 2000 “Het communautair beleid ten dienste van de 
werkgelegenheid, COM(2000) 78 def. 

9 Venture capital and innovation, OCDE/GD(96)168, 1996 
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Tenslotte kan ook nog verwezen worden naar een studie van Jeffrey D. 
Nuechterlein over de rol van startfinanciering10.  In deze studie wordt ondermeer 
aandacht besteed aan de relatie tussen de overheid en risicokapitaal.  De auteur 
haalt aan dat de overheid zich steeds meer bewust is geworden van de cruciale rol 
van venture capital voor de vitaliteit van de economie.  Dit komt omdat 
ondernemingen die een beroep hebben gedaan op risicokapitaal verhoudingsgewijs 
meer nieuwe (goedbetaalde en hooggekwalificeerde) jobs creëren en een sleutelrol 
vervullen in O&O.  De auteur brengt een aantal gegevens aan : tussen 1991 en 
1995 steeg de tewerkstelling bij “venture-backed” ondernemingen jaarlijks met 34 % 
terwijl ondernemingen die in de Fortune 500 figureren hun personeelseffectief in 
diezelfde periode jaarlijks reduceerden met 4 %.  In diezelfde periode steeg de 
omzet van de “venture-backed” ondernemingen met 38 % tegenover slechts 3,5 % 
voor de Fortune 500-ondernemingen.  Belangrijk is dat de “venture-backed” 
ondernemingen hun jaarlijks budget voor O&O veel sneller optrokken dan dat van 
de Fortune 500-ondernemingen, waardoor zij een belangrijke bron van toegepaste 
technologische innovatie zijn geworden.  Verder genereren “venture-backed” 
ondernemingen verhoudingsgewijs hogere exportcijfers.  Tenslotte kunnen 
risicokapitaalverschaffers nieuwe diensten en industriële activiteiten doen ontstaan 
door ondernemingen te financieren, bijvoorbeeld de Amerikaanse pionier inzake 
biotechnologie Genentech. 
 
Gelijkaardige resultaten – zij het minder uitgesproken dan in de VS – worden 
geleverd door Europese “venture-backed” ondernemingen.  Tussen 1991 en 1995 
groeide de tewerkstelling bij deze ondernemingen jaarlijks met 15 % tegenover 
slechts 2 % bij de 500 grootste Europese ondernemingen.  Hun omzet steeg in die 
periode met 35 % tegenover 14 % voor de Europese Top 500.  In 1995 bedroegen 
hun uitgaven voor O&O ongeveer 8,6 % van de totale omzet tegenover slechts 1,3 
% voor de Europese Top 500. 
In Europese landen met een hoog werkloosheidsgehalte is er volgens de auteur 
behoefte aan nieuwe ondernemingen die wereldwijd kunnen concurreren en kunnen 
bijdragen aan het economisch herstel.  Risicokapitaal kan hierin – aldus nog de 
auteur – een belangrijke positieve rol spelen. 
 

                                                 
10 International venture capital : the role of start-up financing in the United States, Europe and Asia, Jeffrey D. 

Nuechterlein, 2000, Council on Foreign Relations & Westview Press 
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3.2 Cijfermatig : de economische impact van venture capital in Europa11 
 
 
3.2.1 Inleiding 
 

Een studie, uitgevoerd door Coopers&Lybrand in samenwerking met de EVCA, 
gaat de impact na van risicokapitaal op de groei van de geïnvesteerde 
ondernemingen enerzijds en de groei van de Europese economie anderzijds. 
 
De resultaten van de studie werden bekomen op basis van een vragenlijst die per 
post aan 2.190 recipiënten van risicokapitaal in 12 Europese landen werden 
toegestuurd.  Er werden 500 antwoorden ingezonden. 
De vragen hadden betrekking op de financiële performantie van de 
kapitaalontvangers gedurende de laatste vijf jaar en op hun perceptie over de rol 
en de bijdrage van kapitaalverschaffers voor hun onderneming.  Door de financiële 
resultaten van de steunontvangers te vergelijken met die van de top 500 van de 
Europese ondernemingen, kan een inschatting gedaan worden van de 
performantie van de kapitaalontvangers en hun impact op jobcreatie, 
investeringen, export en andere economische parameters. 
 
 

3.2.2 Profiel van de ontvangers van risicokapitaal 
 
 
3.2.2.1 Ontvangers van risicokapitaal zijn actief in een brede waaier van sectoren 

 
De 500 ondernemingen die een antwoord hebben ingezonden zijn gelokaliseerd 
in 12 Europese landen12 en opereren in uiteenlopende sectoren.  Meer dan 1/3 
van hen is actief in technologie gerelateerde sectoren.  Uit vergelijking met de 
EVCA-statistieken is gebleken dat de studie als representatief mag beschouwd 
worden inzake de spreiding naar sectoren en nationaliteit toe. 
 

 
3.2.2.2 Ontvangers van risicokapitaal zijn jonge middelgrote ondernemingen 
 

De ondernemingen die risicokapitaal ontvingen, zijn jong : praktisch de helft (48 
%) is jonger dan 5 jaar en ongeveer 75 % is jonger dan 10 jaar. 

 

                                                 
11 The economic impact of venture capital in Europe, Coopers&Lybrand Corporate Finance, EVCA 
12 België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland 

en het Verenigd Koninkrijk 
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Het merendeel (74 %) van deze ondernemingen is bovendien klein of 
middelgroot d.w.z. stelt tussen de 10 en de 499 werknemers tewerk. 
Middelgrote ondernemingen (50 tot 499 werknemers) vormen de grootste groep 
steunontvangers nl. 49 %. 
 

Figuur 1 : leeftijd van de kapitaalontvangers 
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Figuur 2 : ondernemingsdimensie van de kapitaalontvangers 
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3.2.2.3 Ontvangers van risicokapitaal zijn niet-beursgenoteerd 
 

Omwille van hun grootte en hun leeftijd is slechts 3 % van de ontvangers van 
risicokapitaal beursgenoteerd.  Nochtans overweegt 4 op de 10 ondernemingen 
een notering.  De meeste ondernemingen verkiezen daarbij een notering op de 
eigen nationale beurs.  Niettemin werden ook andere beurzen aangeduid voor 
een mogelijke beursintroductie. 
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3.2.2.4 Ontvangers van risicokapitaal bevinden zich meestal in de expansiefase 
 

Van de populatie van de respondenten bevond 39 % zich in een ontwikkelings- 
en expansiefase, had 35 % te maken met een MBO/MBI-financiering en ontving 
26 % risicokapitaal ter ondersteuning van de start- en vroege ontwikkelingsfase. 

 
Een derde van de ondernemingen kon genieten van meer dan één 
kapitaalinjectie.  De hoeveelheid kapitaalinjecties kan niet los gezien worden van 
de groeifase van de onderneming. 
De ondernemingen in een start- en vroege ontwikkelingsfase behoeven meer 
kapitaal en mochten in 47 % van de gevallen rekenen op een meervoudige 
kapitaalinjectie, tegenover 34 % voor de ondernemingen met een 
expansiefinanciering en 23 % voor ondernemingen met een MBO/MBI-
financiering. 
 
 

3.2.3 Ontvangers van risicokapitaal stimuleren de economie 
 
 
3.2.3.1  Het zijn snelgroeiende ondernemingen 
 

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de periode 1991-1995, 
slaagden de kapitaalontvangers erin gestaag te groeien en sterke prestaties te 
leveren. 
Gemiddeld steeg de omzet van de ondernemingen met 35 % per jaar. 
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Figuur 3 : Vergelijking van de gemiddelde jaarlijkse groeivoet 1991-1995 
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3.2.3.2  Het zijn werkgelegenheidsscheppende ondernemingen 
 

Uit figuur 3 blijkt dat het verschil tussen de populatie respondenten en de top 500 
van de Europese ondernemingen het meest frappant is inzake de 
werkgelegenheidscijfers : jaarlijks groeide de werkgelegenheid er tegen een voet 
van 15 %, hetgeen meer dan 7 maal hoger ligt dan de aanwervingsvoet van de 
top 500. 
 
 

3.2.3.3 Het zijn investerings- en internationaal georiënteerde ondernemingen 
 

De investeringen van de populatie van respondenten stegen jaarlijks met een 
gemiddelde groeivoet van 25 % in de periode 1991-1995.  In 1995 
vertegenwoordigden de uitgaven voor O&O gemiddeld 8,6 % van de omzet.  
Voor de top 500 van de Europese ondernemingen bedroeg deze verhouding 
slechts 1,3 %. 
Het engagement van de kapitaalontvangers voor O&O vergroot de 
technologische kennis en knowhow van Europa en verstevigt daarmee haar 
concurrentiepositie op de wereldmarkt. 
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De internationale concurrentiepositie van Europa wordt ook verstevigd door het 
feit dat risicokapitaalontvangers een significante groei kennen op de exportmarkt: 
gemiddeld steeg de export van de populatie respondenten met 30 % per jaar. 

 
 

3.2.4 Perceptie van de impact van risicokapitaalverschaffers 
 
 
3.2.4.1 Risicokapitaalverschaffers leveren zowel financiële als niet-financiële steun 
 

Volgens de managers van de kapitaalontvangers bestaat de belangrijkste niet-
financiële bijdrage van risicokapitaalverschaffers in het verlenen van financieel 
advies (44 %), in de bijstand voor de bedrijfsstrategie (43 %) en in het optreden 
als een klankbord voor ideeënontwikkeling (41 %).  Andere – zij het minder 
gewaardeerde - niet-financiële bijstand bestaat in marktinformatie en –contacten, 
managementrekrutering, marketingstrategie enz. 
 
 

3.2.4.2 Het belang van risicokapitaal wordt ten zeerste onderkend 
 

Van de populatie respondenten gaf 72 % aan dat venture capital cruciaal (38 %) 
of belangrijk (34 %) is geweest voor de ontwikkeling van hun activiteiten.  Deze 
perceptie is nog sterker bij de sterkste groeiers d.w.z. de ondernemingen met 
een groei van meer dan 10 % per jaar.  Deze groep van sterke groeiers gaf in 79 
% van de gevallen het belang van risicokapitaal op als zijnde cruciaal of 
belangrijk voor de ontwikkeling van de ondernemingsactiviteiten tegenover 60 % 
voor de groep van de minder sterke groeiers (- 10 % per jaar). 

 
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de werkgelegenheid (57 %) 
en de investeringen (58 %) hoger waren dan wanneer zij geen risicokapitaal 
zouden ontvangen hebben.  Bovendien geeft 40 % respectievelijk 31 % van de 
respondenten aan dat de uitgaven voor O&O enerzijds en de export anderzijds 
bevorderd werden. 
 

Tabel 1 : inschatting van de impact van risicokapitaal op tewerkstelling, investeringen, 
O&O-uitgaven en export 

 hoger lager gelijk 
tewerkstelling 57 % 6 % 37 % 
Investeringen 58 % 6 % 36 % 
O&O-uitgaven 40 % 2 % 57 % 
export 31 % 1 % 68 % 
Bron : EVCA  
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De algemene beschouwing over de impact van risicokapitaal mag als zeer 
positief omschreven worden.  De grote meerderheid van de managers (81 %) 
meent dat hun onderneming niet zou bestaan hebben (43 %) of minder snel zou 
gegroeid (38 %) zijn zonder risicokapitaal. 
Meer in het bijzonder geeft meer dan de helft van de managers van een 
onderneming met MBO/MBI-financiering (59 %) of in de startfase (55 %) aan dat 
hun onderneming niet zou bestaan hebben zonder risicokapitaal, terwijl 
managers van ondernemingen in de expansiefase eerder (58 %) aangeven dat 
hun onderneming minder snel zou gegroeid zijn. 
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4. EEN ANALYSE VAN DE VENTURE CAPITAL SECTOR 
 

In hoofdstuk 4 wordt de eerste onderzoeksvraag nader onderzocht nl. is er voldoende 
aanbod van risicokapitaal in Vlaanderen. 
Dit wordt nader toegelicht aan de hand van drie studies, die hier samengebracht 
worden om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. 
 
Vooreerst wordt echter een beeld van de Europese venture capital sector geschetst 
en worden de door de Europese Commissie aangestipte belemmeringen voor een 
verdere verspreiding en groei uit de doeken gedaan. 
 

 
4.1 De venture capital sector in Europa 

 
 

4.1.1 Een situatieschets 
 

Figuur 4 : Investeringen in risicokapitaal in 1998 en 1999 in Europa (in miljoen €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron : EVCA  
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In 1999 werd in Europa voor een totaal bedrag van 25,1 miljard € geïnvesteerd in 
risicokapitaal.  Dit betekent een stijging van bijna 74 % tegenover 1998. 
België bekleedde in 1999 de achtste rang in absolute cijfers met een 
investeringsbedrag van 673 miljoen €.  Dit komt overeen met een investeringsgroei 
van bijna 160 % tegenover 1998, hetgeen meer dan het dubbel van de Europese 
groeivoet betekent.  België was daarmee in 1999 een van de sterkste groeiers in 
Europa. 
 

Figuur 5 : verdeling van de investeringen over de ondernemingsfasen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron : EVCA  

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de investeringsinteresse in vroege 
ondernemingsfasen minder groot is dan in latere ontwikkelingsfasen van een 
ondernemingen.  In 1999 waren de vroege ontwikkelingsfasen goed voor 12,9 % van 
de totale investeringen in risicokapitaal.  Tegenover 1998 betekende dit wel een groei 
van 97,8 %, wat beduidend meer is dan die groei die voor de latere 
ontwikkelingsfasen kon genoteerd worden (70,6 %). 
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4.1.2 Belemmeringen van de Europese venture capitalsector 

 
In haar mededeling van april 1998 over het risicokapitaal als sleutel voor de 
schepping van werkgelegenheid in de Europese Unie constateert de Europese 
Commissie dat er nog 6 grote categorieën barrières bestaan : 

?? Fragmentatie 
?? Barrières van institutionele en regelgevende aard 
?? Fiscale barrières 
?? Gering aantal spitstechnologische KMO’s 
?? Menselijke middelen  
?? Culturele barrières. 

 
 

4.1.2.1 Fragmentatie 
 

De liberalisatie van de Europese kapitaalmarkten, die door de invoering van de 
euro naar verwachting in een nog sneller tempo zal geschieden, heeft nog geen 
einde kunnen maken aan de versnippering in kleinere nationale markten. 
Wanneer de meest strikte definitie wordt gehanteerd, telt de Europese Unie nog 
steeds 33 gereglementeerde effectenbeurzen en 18 toezichthoudende instanties 
(situatie 1998).  Dit beperkt de kapitalisatie en de liquiditeit op elke nationale 
effectenbeurs en dus de exitmogelijkheden op het gebied van durfkapitaal. 
De V.S. hebben drie belangrijke effectenbeurzen (in totaal 10, de regionale 
Amerikaanse beurzen meegerekend) en één nationale toezichthoudende 
instantie (the Security and Exchange Commission). 

 
In tegenstelling tot Amerikaanse KMO’s en ondernemers hebben de meeste 
Europese KMO’s niet gemakkelijk toegang tot kapitaalmarkten in andere lidstaten 
: er is gebrek aan informatie en doorzichtigheid, er is sprake van verschillen op 
het gebied van belastingen, voorschriften inzake boekhouding en 
faillissementswetgeving, de mogelijkheden om een grensoverschrijdende risico-
evaluatie uit te voeren zijn beperkt. 
Dit zijn volgens de Commissie bijkomende redenen waarom Europese KMO’s 
meer gebruik maken van kredieten op korte termijn en minder van 
aandelenkapitaal dan Amerikaanse bedrijven. 
 
Wat betreft de primaire effectenbeurzen voor KMO’s en snelgroeiende 
hightechbedrijven zijn in Europa twee trends waarneembaar.  Ten eerste de 
poging om een pan-Europese secundaire kapitaalmarkt, EASDAQ, te creëren.  
Ten tweede een steeds nauwere samenwerking tussen enkele bestaande 
markten (zoals Euro NM en recentelijk Euronext) en, in toenemende mate, 
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tussen verschillende effecten- en optiebeurzen (bv. tussen de Société des 
Bourses Françaises, de Deutsche Börse en de Bourse Suisse). 
Hun ontwikkeling wordt echter belemmerd door een aantal barrières van 
institutionele en regelgevende aard (zie verder).  Voorts zijn er volgens de 
Commissie tekenen van verdere fragmentatie in de EU, wat blijkt uit 
verschillende nieuwe initiatieven die terzake worden genomen.  Ten slotte zijn er 
volgens de Commissie aanwijzingen dat in de EU tevens sprake is van sterke 
regionale fragmentatie, gezien de te sterke nadruk op beleggingen in 
“binnenlandse” aandelen. 

 
 

4.1.2.2 Barrières van institutionele en regelgevende aard 
 

Het institutionele en regelgevende kader van de Europese Unie voorziet niet in 
de noodzakelijke prikkels en schept evenmin de vereiste doorzichtigheid, 
stabiliteit en voorspelbaarheid voor de groei van pan-Europees risicodragend 
kapitaal.  Hiervoor moet volgens de Commissie een hoge tol betaald worden in 
de vorm van povere prestaties op werkgelegenheidsgebied en niet-optimale 
economische groei. 
 
Op grond van haar analyse concludeert de Commissie dat de volgende 
tekortkomingen van de wetgeving het meest bijdragen tot dit minder optimale 
resultaat : 

 
 

4.1.2.2.1 Durfkapitaalfondsen : ontbreken van communautaire wetgeving 
 

Op communautair niveau ontbreekt een geharmoniseerde, doorzichtige 
structuur die durfkapitaalfondsen in staat stelt kapitaal bijeen te brengen door 
hun deelbewijzen in andere lidstaten op de markt te brengen.  Momenteel 
beperken de lidstaten het op de markt brengen van fondsen uit partnerlanden 
door in ruime mate een beroep te doen op het “algemeen belang” of het “due-
diligence”-beginsel.  Hierdoor wordt verhinderd dat durfkapitaalfondsen de 
kritische massa bereiken om levensvatbaar te zijn. 

 
 

4.1.2.2.2 Traditionele institutionele beleggers 
 

Institutionele beleggers worden op het ogenblik verhinderd een deel van hun 
omvangrijke middelen ter beschikking te stellen van bedrijven die behoefte 
hebben aan risicodragend kapitaal.  De aard van de beperkingen varieert en is 
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afhankelijk van de vraag of de aandelen van de desbetreffende KMO al dan niet 
genoteerd zijn. 

 
In geval van genoteerde aandelen zou het ontstaan van nieuwe 
gereglementeerde aandelenmarkten (bv. EASDAQ, EURO.NM, AIM, enz.) de 
KMO’s in staat moeten stellen aandelenkapitaal bijeen te brengen waarbij 
beleggers kunnen inschrijven tegen dezelfde voorwaarden als die welke voor 
grote ondernemingen gelden. 
In geval van niet-genoteerde aandelen, die als niet-liquide worden beschouwd, 
gelden voor institutionele beleggers strengere beperkingen of zelfs een 
beleggingsverbod. 
Volgens de Commissie is er behoefte aan redelijke, weloverwogen regels om 
pensioenfondsen in staat te stellen hun portefeuilles de optimale samenstelling 
te geven met een juiste verhouding tussen pan-Europees aandelenkapitaal, 
internationaal aandelenkapitaal, onroerend goed en vastrentende activa. 
Het is voor de Commissie belangrijk dat de beperkingen inzake beleggingen die 
krachtens het Verdrag zijn toegestaan om redenen van goed beheer, niet 
worden gebruikt om buitenlandse activa achter te stellen, noch als excuus 
worden aangevoerd om bevoorrechte toegang te bieden tot de financiering van 
de nationale, regionale of lokale overheid. 
 
 

4.1.2.2.3 Richtlijn beleggingsdiensten13 
 

Artikel 11 biedt de toezichthoudende instanties van het gastland een 
aanzienlijke beoordelingsmarge bij de toepassing van de gedragsregels op 
beheersmaatschappijen die in effecten handelen.  Wanneer – aldus de 
Commissie – de integratie van de aandelenmarkten onder invloed van de EMU 
goed op gang komt, is het wellicht nodig de rol van de toezichthoudende 
instanties van het gastland bij de toepassing van de plaatselijke gedragsregels 
opnieuw te bezien.  Wanneer dit niet wordt gedaan, zal het moeilijk blijven om 
financiële diensten en producten die in een lidstaat zijn toegelaten, in een 
andere lidstaat te verhandelen.  Fragmentatie op het gebied van regelgeving 
heeft nefaste gevolgen voor risicokapitaalmarkten. 
 
Investeerders zijn volgens de Commissie niet bereid tot grensoverschrijdende 
transacties tenzij gemeenschappelijke regels gelden die aan hoge 
kwaliteitsnormen voldoen.  De mechanismen voor nauwere samenwerking 
tussen de toezichthoudende instanties moeten derhalve worden versterkt.  Een 

                                                 
13 Richtlijn 93/22/EEG.  Hierbij is voorzien in een Europees “paspoort” voor beleggingsfondsen (makelaars, 

handelaars enz.) en wordt elektronische beurzen het recht verleend hun terminals in andere lidstaten te 
plaatsen; 
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goede stap in deze richting was de oprichting van FESCO (Forum of European 
Securities Commissions) eind 1997.  Dit forum richt zich op het vaststellen van 
de procedures voor de dagelijkse grensoverschrijdende aangelegenheden op 
het gebied van toezicht.  De werkzaamheden van dit orgaan vormen een 
aanvulling op die van het Comité op hoog niveau van effectentoezichthouders, 
dat zich met de regelgevende aspecten bezighoudt. 

 
 

4.1.2.2.4 Prospectussen14 
 

Tot nog toe is volgens de Commissie weinig gebruik gemaakt van 
prospectussen voor grensoverschrijdende activiteiten.  Emittenten hebben 
weinig belangstelling getoond voor grensoverschrijdende emissies/noteringen.  
Volgens de Commissie kan deze situatie volledig omslaan door de invoering 
van de euro en de daaropvolgende integratie van de effectenmarkten in de 
Gemeenschap. 
 
De ervaring lijkt aan te tonen dat grote ondernemingen en KMO’s in de praktijk 
nog steeds kunnen worden geconfronteerd met lange en dure procedures in 
geval van notering aan meer dan een beurs of een openbaar verkoopaanbod in 
verschillende lidstaten tegelijk.  Bovendien komen de KMO’s die kapitaal willen 
bijeen brengen via een Initial Public Offer voordat zij aan een beurs worden 
genoteerd, wellicht niet in aanmerking voor de automatische procedures die 
voor grote ondernemingen beschikbaar zijn.  Deze onbedoelde discriminatie is 
het gevolg van het feit dat ten tijde van de goedkeuring van de wetgeving, niet 
gedacht werd dat KMO’s in groten getale een beursnotering zouden aanvragen.  
Het ligt voor de Commissie voor de hand dat de regelgeving in 
overeenstemming moet worden gebracht met de huidige marktrealiteit. 

 
 

4.1.2.2.5 Boekhoudnormen 
 

De Europese Commissie is van oordeel dat alle ondernemingen in de EU die 
aandelenkapitaal bijeen willen brengen, dit moeten kunnen doen op basis van 
één boekhouding.  Dit zou een gelijktijdige notering aan verschillende beurzen 
in de EU of daarbuiten vergemakkelijken. 
Grote ondernemingen maar nu ook meer en meer KMO’s worden 
geconfronteerd met het probleem dat zij verplicht worden om meer dan een 
boekhouding te overleggen. 

                                                 
14 een formeel schriftelijk aanbod tot het verkopen van effecten, waarin een plan voor een nieuw bedrijf wordt 

voorgesteld of dat de gegevens over een bestaand bedrijf bevat die een belegger nodig heeft om een 
gegronde beslissing te nemen. 
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Om te voldoen aan de behoeften van internationale beleggers is het wenselijk 
om op lange termijn te komen tot één geheel van boekhoudnormen in Europa 
waarbij rekening wordt gehouden met de internationale normen.  Hiervoor 
moeten waarschijnlijk de richtlijnen inzake bedrijfsboekhouding worden 
gewijzigd (78/660/EEG, 893/349/EEG, 84/253/EEG). 

 
 

4.1.2.3 Belastingen – fiscale barrières 
 

In dit kader zijn de volgende vragen volgens de Commissie van cruciaal belang : 
?? Worden innovatie en ontwikkeling van beleggingen in risicodragend 

kapitaal door het belastingstelsel als geheel gestimuleerd of belemmerd ? 
?? Geldt voor andere financiële instrumenten een gunstiger belastingregeling 

dan voor risicodragend kapitaal ? 
 
Er zijn volgens de Commissie een aantal problemen en vraagstukken waaraan 
de lidstaten onmiddellijk aandacht moeten besteden.  Enkele van de 
belangrijkste vraagstukken zijn de volgende : 
 
 

4.1.2.3.1 Relatie tussen de belasting van inkomsten uit schulden (rente) en de belasting 
van inkomsten uit aandelenkapitaal (dividenden, ingehouden winst) 

 
Een ruwe analyse van de praktijk in de lidstaten wijst uit dat de marginale 
belastingtarieven voor inkomsten uit schulden over het algemeen aanzienlijk 
lager blijken te zijn dan die voor inkomsten uit aandelenkapitaal, hoewel dit 
verschil soms kan verminderd worden door verschillende vormen 
belastingkrediet. 
Voorts geleden voor particulieren en ondernemingen verschillende 
belastingtarieven. 
Het komt in de EU ook voor dat buitenlandse dividenden tegen een hoger tarief 
worden belast dan binnenlandse. 
 
Over het algemeen zorgen dergelijke belastingstructuren niet voor de juiste 
economische signalen of prikkels ter aanmoediging van beleggingen in 
risicodragend kapitaal, dat een hefboom kan zijn voor de groei van de 
werkgelegenheid. 
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4.1.2.3.2 Vermogenswinstbelasting (VWB) 
 

De VWB is in twee opzichten van belang.  In de eerste plaats omdat zij wordt 
geheven bij de vervreemding van activa en dus van invloed is op het 
investeringsrendement.  Bovendien is zij van invloed op de beslissingen van de 
investeerders, financiële instellingen en durfkapitaalverstrekkers om te 
participeren in jonge bedrijven. 
In de tweede plaats kan de VWB een weerslag hebben op delen van het 
beloningspakket in de vorm van (toekomstige) vermogensobjecten.  Dit is van 
cruciaal belang voor jonge durfondernemingen, die geen hoge lonen kunnen 
uitbetalen.  Wat zij wel kunnen bieden zijn optiebewijzen op aandelen, met 
andere woorden de belofte aan managers en werknemers van een belangrijke 
beloning omdat zij het risico nemen bij een durfbedrijf te komen werken.  Dit 
soort betaling in aandelen speelt een essentiële rol in de groei van dynamische 
kennisintensieve bedrijven in de V.S. 
 
De huidige fiscale behandeling van aandelenopties in de meeste lidstaten 
betekent een sterke rem voor de ontwikkeling van nieuwe durfbedrijven en de 
verspreiding van risicokapitaal. 
 
Andere vraagstukken betreffende de aanbodzijde die aandacht verdienen, zijn 
de algemene belastingregelingen voor nieuwe bedrijven (waar positieve prikkels 
nodig zijn), de fiscale behandeling van de ingehouden winst tijdens de 
aanloopperiode van hoogtechnologische bedrijven, diverse vormen van 
belastingverlichting voor risico-investeringen op langere termijn, waarbij vooral 
moet worden gelet op de behoeften van hoogtechnologische bedrijven. 

 
 

4.1.2.3.3 Belasting op durfkapitaalfondsen15 
 

Durfkapitaalfondsen zullen volgens de Commissie van essentieel belang 
worden in het geheel van risicokapitaalinstrumenten in de EU.  Het is van het 
grootste belang dat de lidstaten de fiscale voorwaarden verduidelijken en aldus 
de doorzichtigheid en voorspelbaarheid verbeteren voor de fondsen en hun 
beleggers.  De fiscale behandeling moet zo gunstig mogelijk zijn, coherent met 
de andere elementen van de belastingregelingen voor durfkapitaal. 

 
 
 
 

                                                 
15 Beleggingsmaatschappijen met vast kapitaal die opgericht zijn om durfkapitaal te verstrekken. 
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4.1.2.4 Gering aantal spitstechnologische KMO’s in de EU 
 

De ontwikkeling van risicokapitaal veronderstelt dat er voldoende goede 
investeringsmogelijkheden aanwezig moeten zijn.  In Europa loopt de 
nettoschepping van bedrijven achter, vooral in de hoogtechnologische sectoren 
waar de risico’s groter zijn.  De Europese onderzoeksinstellingen verrichten 
uitstekend OTO-werk, maar er worden veel te weinig nieuwe, dynamische 
bedrijven opgericht om hun resultaten te exploiteren. 
 
De gevolgen van dit gebrek aan spitstechnologische KMO’s worden nog 
verscherpt door het algemeen gebrek aan netwerken. 
In vergelijking met de V.S. heeft Europa weinig geografische concentraties van 
spitstechnologische KMO’s.  Ook zijn de Europese clusters niet zo diep of 
geïntegreerd als in de V.S.  Netwerken van KMO’s komen evenmin zo 
gemakkelijk tot stand als in de V.S. 
Het vermogen van het bedrijfsleven om de beste kwalificaties en middelen aan te 
trekken door middel van flexibele samenwerkingsvormen is echter een 
basisvoorwaarde voor innovatie en concurrentievermogen.  Het gebrek aan 
netwerken in de onderzoekswereld en de financiële kringen in Europa is 
bijzonder nadelig.  Het ligt aan de basis voor het algemene gemis aan begrip en 
bewustzijn van de financieringsmogelijkheden, het verhoogt de toegangstijd tot 
de financieringsbronnen en het leidt tot informatie-assymetrieën die op hun beurt 
de kosten doen stijgen. 

 
Bovendien is volgens de Europese Commissie de wet- en regelgeving niet 
bevorderlijk voor innovatie en schepping van ondernemingen.  Dit is duidelijk het 
geval met de regels inzake intellectuele eigendom en de formaliteiten voor de 
oprichting van bedrijven. 

 
 

4.1.2.5 Menselijke middelen 
 

Volgens gegevens van de EVCA (European Venture Capital Association) zijn er 
in Europa niet meer dan 3.000 voltijdse durfkapitaalverstrekkers, hetgeen minder 
is dan in de V.S.  Dit is een belangrijk gegeven, omdat de rol van 
durfkapitaaldeskundige verder gaat dan het verstrekken van financiële middelen : 
vaak zorgt hij ook voor de expertise op het gebied van management en 
technologische netwerken. 
 
Opleidings- en onderwijsmogelijkheden om de vereiste kwalificaties te verwerven 
zijn er volgens de Europese Commissie weinig, vooral inzake de aanloopfase 
van innoverende en spitstechnologische bedrijven.  Te weinig afgestudeerden 
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richten een eigen bedrijf op.  Ondernemerschap heeft een geringe zichtbaarheid 
in de onderwijssystemen. 
 
In de V.S. hebben betaling in de vorm van aandelen en participaties van de 
werknemers een groot aandeel gehad in de groei van nieuwe, dynamische 
ondernemingen.  In het bijzonder hebben zij de werknemers in staat gesteld 
kapitaal samen te brengen om een eigen bedrijf te beginnen, hebben zij hen 
betrokken bij de ontwikkeling en de welvaart van de onderneming en hebben zij 
de problemen van bedrijfsopvolging verlicht. 
 
Een ander zwak punt betreft volgens de Commissie het tekort aan 
gekwalificeerde marktmakers of deskundigenteams om een liquide, pan-
Europese secundaire markt te ondersteunen. 

 
 

4.1.2.6 Culturele barrières 
 

Een meer ondernemend Europa tot stand brengen vergt een 
mentaliteitsverandering, vanaf de eerste jaren tot de universiteit, dixit de 
Europese Commissie.  Er moet een nieuwe “aanpak” komen van risico nemen, 
rijkdom creëren, ondernemen, mobiliteit van werknemers en samenwerking 
tussen universiteiten en ondernemingen. 
 
De EU heeft te weinig ondernemers.  De bedrijfsoprichtingspercentages zijn 
lager in de EU.  Belangrijkste punten hierin zijn : 

?? Te strenge bestraffing van “mislukken”.  De Europese insolventie- en 
bankroetwetten geven vaak geen tweede kans.  In de V.S. wordt het 
“recht om te mislukken” beschouwd als een onderdeel van het leerproces. 

?? Bekrompen standpunten over de voordelen van kapitaalparticipaties. 
?? Vrees voor verlies van “controle” over het bedrijf. 
?? Gering belang dat wordt gehecht aan ondernemingsbestuur. 
?? Houding van beleggers en investeerders tegenover risico’s en 

aandelenopties. 
?? Gebrek aan ondernemingscultuur op scholen, universiteiten e.d. 
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4.2 Het aanbod van risicokapitaal in België/Vlaanderen : een analyse van de 
Belgische en Vlaamse risicokapitaalmarkt 

 
 
4.2.1 Inleiding 
 

Het IWT heeft totnogtoe twee studies16 gewijd aan risicokapitaal in Vlaanderen.  In 
dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op deze studies.  Ander relevant 
cijfermateriaal kan worden toegevoegd vanuit studies van het Federaal 
Planbureau17.  Waar mogelijk worden additionele gegevens opgegeven, die geput 
worden uit zeer recent studiemateriaal18. 

 
 
4.2.2 Belangrijkste vaststellingen 
 

Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen van de beide IWT-studies 
weergegeven.  In de uitgebreide analyse wordt vooral ingegaan op de positie van 
de (Vlaamse) overheid in de venture capital sector. 

 
?? Risicokapitaal ter ondersteuning van innovatieve ondernemingen heeft de 

laatste jaren in Vlaanderen een duidelijke groei gekend.  Deze groei kan aan 
verschillende actoren worden toegekend. 

?? Niettegenstaande de positieve evolutie inzake verstrekken van risicokapitaal, 
is Vlaanderen toch nog bezig met een inhaalbeweging ten opzichte van de 
Angelsaksische wereld.  De opkomst van interessante exitmogelijkheden 
stimuleert verder deze inhaalbeweging. 

?? Relatief t.o.v. de grootte van de Belgische economie, is de Belgische venture 
capital sector niet kleiner dan in het VK, Duitsland, Nederland of Frankrijk.  
Inzake het totale geïnvesteerde venture capital bereikt België in verhouding 
tot het BBP in 1999 een vierde plaats in Europa.  Er blijkt wel dat de Belgische 
venture capital sector relatief minder investeert dan de Nederlandse, en 
minder in hoogtechnologische ondernemingen dan in het VK.  Er is echter 
geen significant verschil t.o.v. de Duitse en de Franse venture capital 
industrie.  De factor die de grootste invloed heeft op de evolutie van de sector 
is het aantal beursintroducties op ofwel de eerste markten, ofwel op Euro.NM, 
Easdaq of Nasdaq.  

                                                 
16 Financiering van innovatie in Vlaanderen, het aanbod van risicokapitaal, november 1998 en financiering van 

innovatie in Vlaanderen, de venture capital sector in internationaal perspectief, april 1999. 
17 Overheidsparticipaties in de marktsector in België, Federaal Planbureau, H. Spinnewyn, Planning Paper n° 

87, februari 2000 en Financiering van innovatie met risicokapitaal, een actualisering vanuit de Belgische 
optiek van het EU-benchmarking pilootproject, H. Van Sebroeck, november 2000, Working Paper n° 9-00 

18 De ICT basis in Vlaanderen, Vergelijkende studie m.b.t. de ICT basis in Vlaanderen versus derde landen, 
Price Waterhouse Coopers, 2001 
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?? De actoren die in Vlaanderen risicokapitaal verschaffen, investeren bij 
voorkeur in expansiefinanciering.  Early-stage-financiering (zaaigeld en 
opstart) wordt vooral door de overheid verzorgd.  Mede door de bekommernis 
van de Belgische overheden bekleedt België in 1999 de koppositie in de EU 
inzake early-stage-financiering. 

?? Een belangrijk verschil van de Vlaamse venture capital industrie t.o.v. de ons 
omringende landen is het belang van de directe overheidsinvesteringen.  In de 
buurlanden verkiest de overheid om de sector te stimuleren via indirecte 
maatregelen, zoals waarborgregelingen of fiscale tegemoetkomingen.  In 
België en Vlaanderen is de overheid een zeer belangrijke directe investeerder 
in de venture capital sector.  Daartegenover is het belang van institutionele 
investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, veel 
lager in België dan in Nederland of het VK.  Indien deze investeerders 
gestimuleerd worden om méér in venture capital te investeren, dan zou dit 
een enorme groei van de venture capital industrie in België teweeg kunnen 
brengen. 

?? Een interessante, maar potentieel gevaarlijke evolutie in alle landen is het feit 
dat het totaal beheerde bedrag veel meer gegroeid is dan het aantal 
professionele venture capital managers.  Dit heeft tot gevolg dat elke manager 
een groter bedrag beheert en dient te investeren dan voorheen.  Daardoor 
zullen zij enerzijds minder geïnteresseerd zijn in kleinere investeringen, maar 
zullen anderzijds grote projecten veel gemakkelijker financiering vinden. 

?? Vlaamse actoren op het vlak van risicokapitaal vinden langzaam maar zeker 
de weg naar de internationale scene, wat een indicator is van een industrie 
naar een meer mature status. 

?? De laatste jaren duikt ook in Vlaanderen het fenomeen van de Business 
Angels op. 

?? Vlaamse universiteiten spelen een meer actieve rol bij het verschaffen van 
zaaigeld en opstartfinanciering voor ondernemingen die universitair onderzoek 
valoriseren. 

 
 
4.2.3 De marktstructuur voor venture capital in België en Vlaanderen 
 
 
4.2.3.1 Een voldoende aanbod van risicokapitaal 
 

Een onderzoek uitgevoerd door Wright et all. en Manigart et all. (1997) toont aan 
dat het bedrag aan venture capital dat in 1996 in de VS werd geïnvesteerd, 
overeenkwam met 0,13 % van het BBP.  Voor het VK kwam dit geïnvesteerde 
bedrag overeen met 0,33 % van het BBP.  In Nederland werd voor hetzelfde jaar 
een bedrag van 0,19 % van het BBP genoteerd.  Frankrijk scoort met 0,07 % 
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beduidend lager, terwijl België nog verder volgt met een percentage van in de 
buurt van 0,05 %.  In 1997 waren die verhoudingen als volgt geëvolueerd : voor 
België bedroeg het geïnvesteerde bedrag in risicokapitaal 0,08 % van het BBP, 
voor Frankrijk 0,10 %, voor Duitsland 0,07 %, voor Nederland 0,24 % en voor het 
VK 0,39 %.  Het Europees gemiddelde bedroeg 0,13 %. 
Debackere et all. schatten dat 87 % van alle Belgische venture capital 
investeringen betrekking hebben op investeringen door Vlaamse financiers 
(156,2 miljoen € of 6,3 miljard BEF).  Rekening houdend met het aandeel van 
Vlaanderen in het totale Belgische BBP, kan vastgesteld worden dat de Vlaamse 
financiers het equivalent van 0,12 % van het Bruto Vlaams Product geïnvesteerd 
hebben, wat gelijk is met het Europese gemiddelde. 

 
Recentere informatie kan geput worden uit de studie van het Federaal 
Planbureau19.  Hieruit blijkt dat België inzake geïnvesteerd durfkapitaal in 1999 
de achtste plaats bekleedt in de EU.  Relateert men dat bedrag tot het BBP, dan 
verbetert België haar positie in de rangschikking tot een vierde plaats. 

 

Tabel 2 : totaal geïnvesteerd venture capital in 1999 (ECU x 1000) 

Lidstaat Volume Verhouding durfkapitaal/BBP*100.000 
  Ratio Rang 
VK 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Zweden 
Spanje 
België 
Finland 
Portugal 
Denemarken 
Ierland 
Oostenrijk 
Griekenland 

11.500.859 
3.158.817 
2.816.735 
1.778.934 
1.710.361 
1.276.925 
722.796 
673.441 
248.527 
118.591 
116.004 
104.976 
89.289 
71.208 

853,2 
159,4 
209,1 
161,9 
462,3 
570,8 
129,2 
289 

205,9 
113,9 
71,1 
123,6 
45,5 
60,7 

1 
8 
5 
7 
3 
2 
9 
4 
6 
11 
12 
10 
14 
13 

Bron : Federaal Planbureau 

 
 

De totale vastgelegde portfolio aan investeringen met venture capital in België 
bedroeg 1,04 miljard € (42 miljard BEF) in 1997, waarvan Vlaanderen 
benaderend een aandeel heeft van 87 % (892,42 miljoen € of 36 miljard BEF).  

                                                 
19 Financiering van innovatie met risicokapitaal 
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Vooral de GIMV speelt een toonaangevende rol in de Vlaamse 
risicokapitaalmarkt.  De totale boekwaarde van de uitstaande 
risicokapitaalverstrekkingen van de GIMV bedroeg voor 1997 384,2 miljoen € 
(15,5 miljard BEF) en vertegenwoordigt hiermee dus 37 % van de geraamde 
portfolio in Vlaanderen. 

 

Tabel 3 : Evolutie van de totale vastgelegde portfolio en van het bedrag aan “nieuw” 
venture capital in België (1987 – 1997) 

Jaar Totale portfolio Bedrag aan nieuwe fondsen 
1987 494,7 miljoen € (19.955.139.000 BEF) 58,4 miljoen € (2.354.991.000 BEF) 
1988 500,4 miljoen € (20.185.263.000 BEF) 35,1 miljoen e (1.418.000.000 BEF) 
1989 542 miljoen € (21.862.827.000 BEF) 66,8 miljoen € (2.695.701.000 BEF) 
1990 601,3 miljoen € (24.257.328.000 BEF) 35,7 miljoen € (1.441.202.000 BEF) 
1991 664,7 miljoen € (26.812.386.000 BEF) 95,6 miljoen € (3.858.222.000 BEF) 
1992 739,2 miljoen€ (29.820.686.000 BEF) 84,3 miljoen € (3.400.000.000 BEF) 
1993 755,5 miljoen € (30.477.807.000 BEF) 102,5 miljoen € (4.135.053.000 BEF) 
1994 819 miljoen € (33.038.870.000 BEF) 88,6 miljoen € (3.574.576.000 BEF) 
1995 869,2 miljoen € (35.061.665.000 BEF) 152,8 miljoen € (6.164.767.000 BEF) 
1996 895,5 miljoen € (36.122.980.000 BEF) 180,3 miljoen € (7.272.823.000 BEF) 
1997 1,04 miljoen € (42.049.127.000 BEF) 191,02 miljoen € (7.705.582.000 BEF) 
Bron : IWT 

 
Zeer specifiek voor de Belgische, en Vlaamse situatie, is de dominante 
aanwezigheid van fondsen die overheidsgerelateerd zijn (waarbij de GIMV een 
hoofdrol speelt).  Bovendien is het een vaststaande trend dat Europese venture 
capital organisaties meer tussenkomen in expansiefinancieringen, in 
tegenstelling tot hun Amerikaanse collega’s die meer geneigd zijn tijdens de 
vroege levensfasen van een onderneming te investeren. 
 
Ook uit de vergelijkende studie van Price Waterhouse Coopers blijkt dat België 
inzake de beschikbaarheid van risicokapitaal goed scoort.  In deze vergelijkende 
benchmarkingstudie die peilt naar de sterke en zwakke punten van de ICT-basis, 
wordt de beschikbaarheid van venture capital als onderdeel van de 
bedrijfsomgeving als een sterkte voor de ontwikkeling van ICT-activiteiten in 
België beschouwd.  De betreffende factor kreeg een score van 8 opgekleefd, wat 
betekent dat zij als een succesfactor kan worden beschouwd, als het gaat om het 
streven om tot de kopgroep binnen Europa te behoren. 
 

 
4.2.3.2 Een koppositie (relatief t.o.v. BBP) inzake early-stage-financiering 
 

In tabel 4 wordt de evolutie weergegeven in de spreiding van het volume aan 
venture capital voor verschillende stadia van financiering.  Hierbij komt voor de 
hele periode 1987 – 1997 het substantiële aandeel van expansiefinanciering in 
het totaal volume aan venture capital investeringen naar voor.  Seed money of 
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zaaikapitaal blijft de uitzondering over de ganse beschouwde periode.  Opvallend 
is ook dat het aandeel van de opstartfinancieringen, na een forse toename in 
1989, beduidend lager lag in de daaropvolgende jaren. 

 

Tabel 4 : verdeling tussen de verschillende investeringsfasen van het totaal aantal 
investeringen in venture capital in België op basis van bedragen 

Fase van 
investeren 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Zaaigeld 0,2 % 0,0 % 1,4 % 0,8 % 9,0 % 1,4 % 0,9 % 1,1 % 0,1 % 1,3 % 1,9 % 
Opstart 22,4 % 17,0 % 26,3 % 10,6 % 16,1 % 8,4 % 11,4 % 12,8 % 5,4 % 17,5 % 14,7 % 
Expansie  75,1 % 39,5 % 56,7 % 57,5 % 65,5 % 71,4 % 59,6 % 36,0 % 90,1 % 72,7 % 77,1 % 
Vervanging 0,0 % 33,3 % 2,9 % 12,3 % 2,1 % 16,9 % 25,4 % 38,6 % 0,0 % 5,7 % 3,6 % 
Buy-out 2,3 % 10,2 % 12,6 % 18,8 % 7,3 % 1,9 % 2,7 % 11,5 % 4,4 % 2,8 % 2,6 % 
Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Bron : IWT 

 
 

Dat expansie-investeringen gemakkelijker kapitaal weten los te weken dan 
vroege investeringsstadia, blijkt ook uit onderstaande figuur. 
In België bedroeg het aandeel van de expansie-investeringen in het BBP in 
1997 ongeveer 0,0613 %.  Daartegenover staat dat de investeringen in vroege 
ondernemingsfase slechts 0,0132 % van het BBP belopen.  Globaal besloegen 
de beide soorten investeringen in venture capital in 1997 0,0746 % van het 
BBP. 
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Figuur 6 : investeringen in venture capital als een % van het BBP – 1997 (OESO) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relatief beschouwd t.o.v. het BBP is de situatie in Vlaanderen en België wat de 
investeringen in de zaai- en de startfase betreft, positiever dan in de ons 
omringende landen behalve ten opzichte van Nederland.  Relatief gezien 
investeert Nederland méér dan vier maal zoveel in de zaai- en startfase dan in 
de omringende landen.  In Nederland wordt 0,048 % geïnvesteerd in de vroege 
ondernemingsfase terwijl dit in België en Duitsland iets meer dan 0,01 % 
bedraagt.  Rekening houdend met de schatting van Debackere et al. dat 87 % 
van de Belgische investeringen door Vlaamse maatschappijen gebeurd zijn en 
veronderstellend dat de investeringen in de zaai- en startfase evenredig 
verdeeld zijn over Vlaanderen en Wallonië, blijkt dat naar schatting het 
equivalent van 0,02 % van het “Bruto Vlaams Product” geïnvesteerd werd in dit 
soort ondernemingen in 1997.  Dit is nog steeds veel minder dan in Nederland, 
maar is toch dubbel zo hoog als het Europese gemiddelde. 
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Uit de studie van het Federaal Planbureau blijkt eveneens dat groeifinanciering 
(expansie- en brugfinanciering, MBO/MBI) nog steeds aantrekkelijker is dan 
early-stage-financiering.  Wat belangrijker is, is het feit dat België, gemiddeld 
over de jaren 1998 en 1999 en in verhouding tot het BBP, op de eerste plaats 
komt voor zaaigeld en startup-financiering.  Dit betekent dat jonge, startende en 
innovatieve bedrijven die belangrijk zijn voor een groei-economie, bijgevolg in 
België – meer dan in andere landen – het nodige risicokapitaal vinden.  
Rekening houdend met het aandeel van Vlaanderen in de Belgische 
investeringen, gaat die gevolgtrekking vooral op in hoofde van Vlaanderen. 

 

Tabel 5 : investeringsfasen : investeringen/BBP (gemiddelden 1998/1999) 

 Zaaigeld Vroege financiering 
(zaai en start) 

Buy-out rest 

 Ratio rang Ratio rang Ratio rang Ratio rang 
VK 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Zweden 
Spanje 
België  
Finland 
Portugal 
Denemarken 
Ierland 
Oostenrijk 
Griekenland 

2,5 
8,0 
2,1 
1,7 
1,6 
3,8 
3,2 
13,5 
9,3 
- 

1,6 
2,4 
- 
- 

6 
3 
8 
9 
10 
4 
5 
1 
2 
- 

11 
7 
- 
- 

16,6 
37,6 
29,4 
13,6 
71,1 
61,0 
13,0 
76,8 
55,0 
10,6 
13,7 
38,1 
6,9 
10,7 

8 
6 
7 
10 
2 
3 
11 
1 
4 
13 
9 
5 
14 
10 

528,5 
26,4 
71,4 
68,0 
103,2 
207,8 
27,5 
15,5 
66,0 
33,4 
9,9 
31,7 
7,3 
1,9 

1 
10 
4 
5 
3 
2 
9 
11 
6 
7 
12 
8 
13 
14 

170,4 
66,8 
72,9 
43,7 
210,4 
70,7 
60,1 
111,8 
64,6 
39,3 
25,4 
35,2 
22,1 
27,5 

2 
6 
4 
9 
1 
5 
8 
3 
7 
10 
13 
11 
14 
12 

Bron : Federaal Planbureau 

 
 

4.2.3.3 Een koppositie (relatief t.o.v. het BBP) inzake hightech-investeringen 
 

Uit het IWT-onderzoek blijkt dat de venture capital industrieën in de verschillende 
landen steeds meer in hoogtechnologische ondernemingen investeren, zowel in 
absolute bedragen als relatief t.o.v. het BBP.  De bedragen blijven echter gering.  
Verder blijkt eveneens dat de Belgische venture capital sector in absolute cijfers 
achteraan bengelt, zij het dat de situatie tijdens de laatste jaren sterk verbeterd 
is.  Relatief t.o.v. het BBP oogt de Vlaamse schatting en de Belgische situatie 
beter.  Zeer opvallend is de opgang in 1996 en 1997 : de investeringen in high 
tech stijgen er tot respectievelijk 0,033 % en 0,062 % van het BBP.  België 
investeert dubbel zoveel en Vlaanderen zelfs driemaal zoveel in high tech als het 
Europese gemiddelde en laat landen als Frankrijk en Duitsland ver achter zich.  
Enkel in het VK wordt relatief méér geïnvesteerd in high tech dan in Vlaanderen.  
In het VK schommelt het relatief belang van hoogtechnologische sectoren rond 
0,04 % van het BBP en stijgt er zelfs tot 0,098 % in 1997. 
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Uit deze resultaten blijkt volgens de IWT-studie dat er in Vlaanderen en België 
geen achterstand is met betrekking tot investeringen in hoogtechnologische 
sectoren door venture capital ondernemingen. 
De stijging van de geïnvesteerde bedragen in hoogtechnologische sectoren gaat 
evenwel niet gepaard met een evenredige stijging van het aantal 
hoogtechnologische ondernemingen waarin geïnvesteerd werd.  Dit betekent dat 
het gemiddeld bedrag per technologische onderneming sterk gestegen is.  
Tegenover een gemiddeld investeringsbedrag per technologische investering in 
de tweede helft van de jaren ’80 van om en bij de 20 miljoen BEF, stond een 
gemiddeld bedrag in 1996 in België van 44 miljoen BEF en in 1997 van 69 
miljoen BEF. 
Blijkbaar leidt de groei van de venture capital industrie ertoe dat grotere projecten 
nu gefinancierd kunnen worden, terwijl in het recente verleden het nog uiterst 
moeilijk was om grote bedragen te vinden voor hoogtechnologische projecten.  
De keerzijde van deze medaille is dat het voor kleinere projecten moeilijker zou 
kunnen worden om geïnteresseerde financiers te vinden.  Hierin blijft volgens de 
IWT-studie dan ook een actieve rol weggelegd voor de (Vlaamse) overheid om 
vooral aandacht te hebben voor kleine, startende, hoogtechnologische 
ondernemingen. 
 
Uit de studie van het Federaal Planbureau blijkt dat de VS een grote voorsprong 
hebben op Europa inzake venture capitalinvesteringen voor hightech-
ondernemingen : in 1995 waren ze drie keer groter dan in Europa en in 1999 
zelfs vijf keer groter.  Venture capital helpt de creatie en de groei van nieuwe 
technologische ondernemingen zodat het woord “voorsprong” in hoofde van de 
VS in de mond mag genomen worden.  In 1999 ging 85 % van het Amerikaanse 
risicokapitaal naar hightech terwijl dit in Europa slechts 30 % was.  België doet 
het relatief beter dan de meeste lidstaten met 61 % omdat het in 1999 veel meer 
venture capital investeerde in computers en biotechnologie. 
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Tabel 6 : venture capitalinvesteringen in hightech (1999 – miljoen USD) 

Sector VS EU (zonder Lux.) België 
  %  %  % 
Communicatie 

(computer hardware) 
(computer softw&serv) 

computer totaal 
Medisch/gezondh. 
Elektronica 
Biotech 
Internet 
Totaal hightech a 

Rest 
Totaal 

8.366 
(1.309) 
(7.500) 
8.809 
2.457 
1.740 
1.182 
18.757 
41.311 
7.025 
48.336 

17 
 
 

18 
5,1 
3,6 
2,4 
39 
85 
 

100 

2.922 
 
 

2.734 
1.022 
536 
645 
na 

7.859 
18.162 
26.021 

11 
 
 

11 
3,9 
2,1 
2,4 

 
30 
 

100 

183 
 
 

171 
19 
10 
53 
na 
436 
283 
719 

25 
 
 

24 
2,6 
1,4 
7,4 

 
61 
 

100 
a 

groei 98-99 : VS 181 % / EU 134 % en BEL 191 % 
Bron : Federaal Planbureau 

 
Uit tabel 6 blijkt dat België in 1999 een dubbel zo groot percentage bereikte voor 
hightech-investeringen in vergelijking met de EU. 
Om eventuele pieknoteringen af te vlakken vindt men in tabel 7 de gemiddelde 
cijfergegevens voor 1998 en 1999. 

 

Tabel 7 : aandeel van de totale hightech sector per land in de totale venture 

capitalinvesteringen en de aandelen van de hightech-sectoren in het totaal 
per land (percentages over gemiddelden van 1998 en 1999) 

 Aandeel van totaal hightech in 
totaal VC-investeringen 

Communicatie computer biotech medisch elektronica 

 % rang % % % % % 
VK 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Zweden 
Spanje 
België  
Finland 
Portugal 
Denemarken 
Ierland 

23 
40 
38 
18 
31 
37 
24 
62 
34 
35 
35 
64 

12 
3 
4 
11 
9 
5 
10 
2 
8 
6 
7 
1 

36 
22 
48 
73 
25 
24 
52 
31 
17 
66 
19 
26 

32 
44 
23 
10 
49 
22 
30 
52 
37 
31 
41 
57 

7 
20 
4 
3 
8 
3 
2 
10 
12 
0 
26 
2 

16 
10 
17 
3 
9 
40 
10 
3 
23 
3 
7 
2 

9 
4 
8 
11 
9 
11 
6 
4 
11 
9 
7 
13 

Bron : Federaal Planbureau 

 
Uit tabel 7 blijkt dat België na Ierland de tweede plaats bekleedt voor VC-
investeringen in hightech-sectoren.  Meer dan de helft van de investeringen gaat 
naar de vijf geselecteerde sectoren terwijl dit voor de andere lidstaten veel 
minder dan de helft is.  Het VK, het land bij uitstek voor VC, komt volgens de 
studie van het Planbureau slechts uit op 23 % hightech.  Zowel in Ierland als in 
België gaat meer dan de helft van die hightech-investeringen naar de 
computergebonden sector. 
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Tenslotte kan verwezen worden naar de vergelijkende studie van Price 
Waterhouse Coopers waarin de SWOT-analyse uitwijst dat de beschikbaarheid 
van venture capital en het gebruik van venture capital door ICT-bedrijven als een 
succesvol onderdeel mag beschouwd worden voor een stevige ICT-basis in 
België. 

 
 
4.2.3.4 Een koppositie (relatief t.o.v. het BBP) inzake overheidsinvesteringen in venture 

capital 
 

De overheid neemt in België een belangrijke plaats in inzake investeringen in 
venture capital. Uitgedrukt t.o.v. het BBP bekleedt België in Europa, zowel voor 
1998 en 1999, de koppositie. Eerste achtervolgers Zweden en Ierland volgen 
reeds op enige afstand. 
 
Voor 1999, kan ten opzichte van 1998 gezien worden dat de meeste landen een 
stijging kenden van hun overheidsinvesteringen in venture capital (tov het BBP). 
Enkel Nederland en Oostenrijk kenden een daling van het aandeel van 
overheidsinvesteringen in het BBP. 
 
  Tabel 8: Overheidsinvesteringen in venture capital tov het BBP (1998 en 

1999) 
 

 1998 1999 

 België 0,053 0,106 

 Zweden 0 0,059 

 Ierland 0,004 0,057 

 Finland 0,022 0,033 

 Duitsland .. 0,020 

 Nederland 0,016 0,013 

 Spanje 0,005 0,012 

 Italië 0,008 0,011 

 Portugal 0,0003 0,007 

 Oostenrijk 0,003 0,002 

 VK 0,001 0,001 

 Frankrijk 0 0,001 
     Bron: Eigen berekeningen op basis van EVCA -jaarboek 2000 
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4.2.3.5 Risicokapitaal en institutionele beleggers : nog een ruime progressiemarge 

mogelijk 
 
 
4.2.3.5.1 Activa en risicobeleggingen van institutionele beleggers en pensioenfondsen 
 

Institutionele kapitaalverschaffers beschikken over enorme potentiële 
investeringsmiddelen.  Er zijn drie grote groepen institutionele investeerders, 
hoewel het onderscheid tussen de drie begint te vervagen wegens 
groepsvorming : pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 
investeringsmaatschappijen (waarbij de laatste groep de ondernemingen omvat 
die aandelen verwerven met geld van investeerders die in ruil zelf aandelen in 
de investeringsmaatschappij krijgen).  Die maatschappijen hebben invloed 
gekregen op de risicokapitaalmarkt onder invloed van drie factoren20 : 

?? de vergrijzing van de bevolking met de daaruit voortvloeiende nood aan 
pensioenen; 

?? de ICT die nieuwe beleggingsproducten mogelijk maakte; 
?? de deregulering van de kapitaalmarkten. 

 
De mate waarin de pensioenfondsen hun reserves onder impuls van de 
vergrijzing opvoeren en die fondsen beleggen in aandelen, kan in de toekomst 
een van de belangrijkste factoren voor de opleving van innovatiefinanciering 
worden. 
Indien men uitgaat van de veronderstelling dat de pensioenfondsen van alle 15 
Europese landen activa zouden bereiken van 70 % van het BBP (dat is niet zo 
onrealistisch aangezien Nederland 93,3 % haalt, het VK 77,5 % en Zwitserland 
75,1 %) en dat daarvan 60 % in aandelen zou belegd worden, dan zou dat 
overeenkomen met een beurskapitalisatie die ruwweg drie maal groter zou zijn 
dan de huidige marktkapitalisatie op de eerste en parallelle beursmarkten van 
de 15 lidstaten. 
 
De institutionele beleggers van de VS beschikken over bijna twee maal meer 
activa dan in Europa, maar Europa lijkt zijn achterstand langzaam te willen 
inlopen. 

 
 
 
 
 

                                                 
20 European Economy : “risk capital, a key to job creation, Europes e Commissie, 1998 
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Tabel 8 : financiële activa van institutionele beleggers 1999 (in miljard USD) 

VS 
EU (excl. Ierland) 

13.382 
7.202 

(groei 93-96 : + 39 %) 
(groei 93-96 : + 52 %) 

Bron : Federaal Planbureau 

 
Binnen Europa zijn de verschillen vrij groot.  In tabel 9 worden de activa 
uitgedrukt in een percentage van het BBP en wordt het percentage belegd in 
aandelen vermeld.  Uit tabel 9 blijkt dat België voor beide indicatoren de 
middenmoot bekleedt. 
Het VK is de absolute koploper met Nederland, dat in vergelijking met België 
zeer hoog scoort (bijna 3 maal zo hoog), maar de verhouding ligt veel lager 
indien men de beleggingen in aandelen beschouwt nl. 28 % in Nederland 
tegenover 23 % in België (slechts 22 % hoger in Nederland). 
 
Uit door het Federaal Planbureau aangehaalde bronnen blijkt dat de reserves 
van de Belgische pensioenfondsen en van de pensioenspaarfondsen in 1997 
respectievelijk 27,8 miljard € 1.121 miljard BEF) en 26,5 miljard € (1.070 miljard 
BEF) of 12,9 % en 12,3 % van het BBP bedroegen, wat in vergelijking met de 
meeste Europese landen aan de lage kant zou zijn. 

 

Tabel 9 : financiële activa van institutionelen in % van het BBP – 1996 

 Institutionelen (incl. pensioenfondsen en pensioenspaarfondsen) 
 In % BBP In % aandelen 
VS 
VK 
Nederland 
Zweden 
Frankrijk 
Denemarken 
België  
Finland 
Duitsland 
Spanje 
Italië 
Oostenrijk 
Portugal 
Griekenland 

181 
193 
169 
120 
83 
67 
63 
57 
50 
45 
40 
39 
34 
29 

40 
67 
28 
40 
26 
31 
23 
23 
14 
6 
12 
8 
9 
6 

Bron : Federaal Planbureau 

 
 
4.2.3.5.2 Fondsen opgehaald door venture capital ondernemingen van institutionele 

beleggers 
 

De middelen van venture capital ondernemingen komen voor de meeste 
Europese landen voor meer dan 50 % van de institutionele beleggers, met 
daarin meestal een overwicht van de banken.  Opmerkelijk is wel dat in 
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Nederland ondanks de grote activa van de pensioenfondsen (zie tabel 9), die 
fondsen weinig beleggen in venture capital ondernemingen.  In Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Finland is dat duidelijk wel het geval.  In België 
beleggen de pensioenfondsen niet in venture capital ondernemingen en ook de 
andere institutionele beleggers doen dat in slechts geringe mate.  België 
bengelt duidelijk achteraan met slechts 20 % van de totale opgehaalde fondsen 
die belegd worden in terzake gespecialiseerde venture capital ondernemingen. 

 

Tabel 10 : fondsen door venture capital ondernemingen opgehaald van institutionele 
beleggers – 1999 (in % van de totaal opgehaalde middelen) 

 Banken Pensioenfondsen Verzekeringsm. Totaal 
VK 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Zweden 
Spanje 
België  
Finland 
Portugal 
Ierland  
Oostenrijk 
Griekenland 

26 
40 
25 
41 
60 
7 
46 
15 
13 
35 
25 
56 
42 

31 
9 
9 
6 
2 
35 
13 
0 
26 
0 
27 
0 
0 

14 
11 
15 
6 
15 
22 
3 
5 
36 
0 
7 
9 
0 

71 
60 
49 
53 
77 
64 
62 
20 
75 
35 
59 
65 
42 

Bron : Federaal Planbureau 
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4.2.4 Overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen21 

 

Tabel 11 

 
 Deelname (in Mio. BEF) Financieringsstadium 
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21 Risicokapitaal, overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen, GOM-Antwerpen, GOM-

Limburg, GOM Oost-Vlaanderen, GOM Vlaams-Brabant en GOM West-Vlaanderen, januari 2000 
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Noot : Het gaat om ondernemingen die actief zijn inzake risicokapitaalaanbod in Vlaanderen.  Het zijn daarom niet per 
se “Vlaamse” ondernemingen.  Zo bijvoorbeeld zijn BMI en het Participatiefonds federale (Belgische) initiatieven 
inzake risicokapitaalverschaffing, die ook op de Vlaamse markt actief zijn.  De lijst omvat bovendien enkel 
risicokapitaalverschaffers die in hoofdzaak minderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter.  Tenslotte 
zijn maatschappijen die slechts vanaf 100 miljoen BEF (+/- 2,5 miljoen €) inbrengen realiseren, niet in de lijst 
opgenomen. 
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5. HET ECONOMISCH OVERHEIDSINITIATIEF INZAKE RISICOKAPITAAL : DE ROL 

VAN DE OVERHEID IN DE VENTURE CAPITAL SECTOR 
 
 
5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de tweede onderzoeksvraag die peilt naar 
de rol van de Vlaamse overheid in de sector van het risicokapitaal. 
Vermits in Vlaanderen vooral de GIMV dé verpersoonlijking van het economisch 
overheidsinitiatief is geweest, wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van de GIMV in zijn rol van risicokapitaalverschaffer.  
Om anderzijds een beeld te geven van een andere vertolker van het economisch 
overheidsinitiatief in Vlaanderen, wordt tevens de Limburgse 
Reconversiemaatschappij tegen het licht gehouden. 
 
In een afzonderlijke rubriek wordt daarna ingegaan op de nieuwe beleidsintenties 
voor het economisch overheidsinitiatief, meer in het bijzonder ten aanzien van 
risicokapitaal. 
 
Tenslotte wordt nagegaan welke positie de Vlaamse overheid via het economisch 
overheidsinitiatief inneemt in de venture capital sector. 
 
Om een idee te krijgen van het concept “economisch overheidsinitiatief”, wordt 
vooreerst een beknopt theoretisch exposé hieraan besteed. 
 

 
5.2 Het theoretisch kader rond het economisch overheidsinitiatief in Belgisch 

perspectief22 
 

Het begrip economisch overheidsinitiatief wijst erop dat de overheid zich op het pad 
begeeft van industrieel ondernemer, hetgeen in de gemengde markteconomie in 
principe een voor de privé-sector voorbehouden domein is.  Binnen het kader van 
het traditioneel economisch denken heeft de overheid immers slechts een 
ondernemende rol te vervullen in de productie van collectieve en sociale goederen 
zoals het onderwijs, de veiligheid, het recht, de gezondheid, enz. 
 

                                                 
22 gebaseerd op volgende studies : 

?? A. Van der Hofs tadt-Bernheim, Het economisch overheidsinitiatief in België, juridisch, institutioneel 
en politiek milieu, 1981 

?? J. Coens, Economisch overheidsinitiatief, algemeen kader en case-study met betrekking tot de 
invoering van de bankfunctie in de openbare sector, februari 1982 

?? R. Geboes, het economisch overheidsinitiatief, 1982 
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Het is interessant om na te gaan welke theoretische verantwoording er doorgaans 
wordt gegeven voor het publiek industrieel initiatief.  In deze toelichting spitsen we 
ons toe op de theoretische beschouwingen en argumenten die in België aan de 
grondslag liggen van het economisch overheidsinitiatief. 
 

 
5.2.1 Begrip 

 
Er moet op gewezen dat er geen algemeen aanvaarde basiswerken bestaan over 
het economisch overheidsinitiatief.  Het gaat immers om een vaag afgebakend 
begrip zodat men veelal aangewezen is op literatuur over aanverwante begrippen 
zoals overheidsondernemingen, nijverheidsbeleid, overlegeconomie, planning,… 
 
Wanneer men het economisch overheidsinitiatief ruim interpreteert, in de zin van 
elke overheidsbemoeienis op economisch gebied, dan kan men daaronder 
inderdaad al deze onderwerpen thuisbrengen.   
Doorgaans gaat men dit begrip echter strikter interpreteren.  In de officiële 
parlementaire documenten werd het idee van economische overheidsinterventie 
voor het eerst grondig uitgewerkt naar aanleiding van de wet van 30 maart 1976.  
Door deze wet werd de Nationale Investeringsmaatschappij omgevormd tot een 
instrument voor de oprichting van industriële overheidsbedrijven.  De N.I.M. werd 
dus naast ontwikkelingsbank tevens overheidsholding. 
 
In strikte zin gaat het om het geheel van de overheidsinterventies in de creatie of 
de ontwikkeling van ondernemingen, al dan niet in samenwerking met de privé-
sector.  De overheid moet in deze ondernemingen wel een dominante invloed 
hebben. 
 
Het is belangrijk erop te wijzen dat de begrippen “economisch overheidsinitiatief” 
en “overheidsbedrijven” niet samen vallen. 
Het economisch overheidsinitiatief verwezenlijkt zich door middel van de 
overheidsondernemingen, welke het instrumentarium uitmaken.  Het economisch 
overheidsinitiatief zal zich dus via de overheidsondernemingen voltrekken op de 
achtergrond van het industrieel beleid.  Het expansiebeleid en het beleid ten 
gunste van ondernemingen in moeilijkheden bijvoorbeeld zijn onderdelen van het 
industrieel beleid. 
M.a.w. het overheidsbedrijf is een resultaat van het economisch overheidsinitiatief. 
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5.2.2 Argumenten voor het economisch overheidsinitiatief 

 
 
5.2.2.1 Het publiek industrieel initiatief zorgt voor een grotere maatschappelijke 

efficiëntie 
 

Traditioneel ziet men het publiek industrieel initiatief als een aanvulling van het 
investeringsbeleid.  Zowel met het publiek industrieel initiatief als met het 
investeringsbeleid tracht men de investeringen op een hoger peil te trekken en 
de industriële structuur te versterken. 
Er is echter een wezenlijk verschil.  Met het investeringsbeleid poogt de overheid 
het private ondernemingsinitiatief aan te moedigen : via subsidies, fiscale politiek, 
financiële waarborgen enz. beïnvloedt de overheid het volume en de structuur 
van de investeringen.  Met het publiek industrieel initiatief neemt de overheid 
echter de taak van ondernemer zelf in handen.  Blijkbaar wordt in bepaalde 
gevallen het investeringsbeleid onvoldoende geacht om de privésector zijn 
ondernemende rol te doen opnemen en besloot de overheid om zelf industriële 
initiatieven te nemen. 
Een economische theorie, uitgedokterd door H. Daems23, zet zich af tegen deze 
traditionele argumentatie voor het publiek industrieel initiatief.  Volgens Daems 
doorbreekt de overheid door zelf een project uit te werken het corrigerend 
mechanisme dat, misschien onbewust, ingebouwd werd in het traditionele 
investeringsbeleid.  In het traditionele investeringsbeleid beperkt de overheid zich 
tot stimuleringsmaatregelen en de privésector kan onafhankelijk beoordelen of ze 
gebruik maakt van deze gunstmaatregelen.  Een project dat fundamenteel 
oneconomisch is, heeft dan ook grote kans om verworpen te worden.  In het 
wegvallen van dit corrigerend mechanisme schuilt dan ook een groot gevaar voor 
de doelmatigheid van het industrieel overheidsinitiatief.  De corporatistische druk 
waaraan de overheid bloot staat, kan het voor haar om politieke redenen 
noodzakelijk maken projecten in stand te houden die fundamenteel onrendabel 
zijn.  In zijn werk “the holding company”, waarin hij het heeft over de 
fundamentele reden voor het bestaan van holdings, geeft Daems aan dat de 
wezenlijke grondslag voor een strategie van het industrieel overheidsinitiatief ligt 
in het streven naar verhoogde maatschappelijke efficiëntie van de 
geconcerteerde markteconomie.  Onder maatschappelijke efficiëntie wordt 
verstaan dat alle individuen in de maatschappij hun persoonlijke preferenties 
omtrent de huidige en toekomstige allocatie van schaarse middelen kunnen 
kenbaar maken. 

                                                 
23 H. Daems, publieke holding : politiek onvermijdelijk of economisch wenselijk ?, T.E.M., nr. 2, 1976 
  H. Daems, the holding company : essays on financial intermediation, concentration and capital market 

imperfections, proefschrift K.U.L., september 1975 
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De maatschappelijke efficiëntie kan slechts verhoogd worden als álle individuen 
de kans krijgen hun preferenties over de fundamentele opties van het industrieel 
beheer te uiten.  Volgens Daems wordt de maatschappelijke efficiëntie niet 
gerealiseerd door het bestaan van holdings, omdat niet alle preferenties die in de 
maatschappij leven, aan bod komen.   Er zijn immers verschillen in de 
preferenties over de te voeren industriële politiek.  Vermits iedereen wil dat zijn  
voorkeur gerealiseerd wordt, zal er een strijd ontstaan om controle over de 
aandelenmarkt te verwerven.  Immers, controle laat toe de eigen preferenties te 
realiseren.  Welnu, die controle kan men verwerven via een holding.  Dat is 
volgens Daems de fundamentele reden voor het bestaan van holdings.  Een 
holding laat toe de grote aandeelhouders hun preferenties te realiseren en op die 
manier controle uitoefenen over de aandelenmarkt. 
De wezenlijke grondslag voor het publiek industrieel initiatief bestaat er volgens 
Daems in dat het industrieel overheidsinitiatief het in principe mogelijk moet 
maken dat alle individuen in de maatschappij hun persoonlijke referenties over 
de huidige en toekomstige allocatie van schaarse middelen kunnen kenbaar 
maken.  Alle individuen moeten de kans krijgen hun voorkeur over de 
fundamentele opties van het industrieel beleid en beheer te uiten. 
 
Naast dit economisch analysekader voor het publiek industrieel initiatief heeft 
Daems ook een praktische strategie ontwikkeld. 
Ten eerste : hoe moet de overheid haar industriële initiatieven organiseren ?  
Volgens Daems zouden alleen de grote opties de publieke sector moeten 
bekommeren, de operationele problemen worden best gedecentraliseerd.  
Daarom lijkt de holdingstructuur, die een centralisatie van het strategisch 
besluitvormingsproces en een decentralisatie van de operationele beslissingen 
mogelijk maakt, een goede organisatievorm waarbinnen het economisch 
overheidsinitiatief efficiënt en effectief kan functioneren. 
Ten tweede : in welke sectoren moet de overheid initiatieven nemen ?  De 
overheid moet volgens Daems in die sectoren een stem verwerven waar de 
investeringsbeslissingen de toekomstige structuur van onze maatschappij sterk 
kunnen beïnvloeden.  Deze sectoren zijn te belangrijk voor de evolutie van onze 
maatschappij om over te laten aan privé-holdings.  Als voorbeeld gaf Daems 
indertijd de energiesector aan.    
 
 

5.2.2.2 Het argument “marktfalingen” 
 

Naast de theorie van Daems over het waarom van een economisch 
overheidsinitiatief bestaan er nog een aantal andere argumenten die het publiek 
industrieel initiatief een grondslag van bestaan geven. 
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a) Het nationalistisch argument 

 
Dit argument vloeit voor uit historische overwegingen die dateren uit de 
jaren ’60, toen de Belgische overheid met haar gul expansiebeleid 
buitenlandse investeringen trachtte aan te lokken.  Dit lokte een zekere 
vrees uit voor buitenlandse kolonisatie.  Men kreeg de indruk dat alle 
belangrijke beslissingen in ons land genomen werden door buitenlandse 
bedrijven, met als gevolg te weinig nationaal initiatief. 
 

 
b) Het marktfalen t.a.v. de Planobjectieven 

 
Een tweede reden – en dit is het meest gehoorde argument ten voordele 
van het publiek industrieel initiatief – is het falen van het privé-initiatief als 
ondernemer en als werkverschaffer.  Het privé-initiatief wordt m.a.w. 
verweten zijn maatschappelijke rol niet naar behoren te vervullen.  Door 
een tekort aan investeringen wordt de economische activiteit nadelig 
beïnvloed, wat zich uit in een toenemende werkloosheid.  Hieraan kan 
verholpen worden via het publiek industrieel initiatief. 

 
Volgens F. Herman, de ontwerper van de wet op het economisch 
overheidsinitiatief24, is het publiek industrieel initiatief “verantwoord en 
noodzakelijk wanneer het privé-initiatief niettegenstaande de maatregelen 
inzake impuls, aanmoediging en begeleiding, niet in staat blijkt de 
maatschappelijke objectieven, die in het kader van de economische en 
algemene politiek worden nagestreefd, te verwezenlijken. 
Om het in gebreke blijven van het privé-initiatief vast te stellen, moet men 
verwijzen naar de grote maatschappelijke objectieven, die 
bondigheidshalve als het algemeen belang worden omschreven.  In ons 
land worden deze objectieven vastgelegd in het Plan : ze worden op 
rationele en tevens democratische wijze bepaald ter oriëntering van het 
beleid op halflange periode.”. 
 
Het publiek industrieel initiatief wordt bijgevolg verantwoord door de 
noodzaak om de algemene maatschappelijke objectieven te 
verwezenlijken.  Het leek de overheid noodzakelijk een publiek industrieel 
initiatief te organiseren omdat zij van oordeel was dat de twee 
maatschappelijke objectieven nl. de economische activiteit en de 

                                                 
24 De wet van 30 maart 1976 op het economisch overheidsinitiatief, B. St. 1 april 1976 
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werkgelegenheid, onvoldoende gerealiseerd raakten door het privé-
initiatief.  De overheid besloot daarom zelf ondernemer te worden. 
Deze (theoretische) bespiegeling klinkt ook door in de volgende uitspraak 
van Guy Spitaels25 : “Je préfère quant à moi, l’Etat créateur à l’Etat 
infirmier !”. 
 

 
c) Het tekort aan industriële vernieuwing 

 
Een derde en laatste argument voor het publiek industrieel initiatief is het 
feit dat er in België te weinig aandacht is voor nieuwe sectoren.  
Geavanceerde technologie en innovatie in het algemeen kan nochtans 
een belangrijk comparatief voordeel vormen voor een land. 
 
D. Heremans26 schrijft hierover het volgende : 
“t.o.v. de behoefte aan industriële vernieuwing d.w.z. nieuwe 
investeringen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zal volgens de 
economische analyse de markt tekort schieten.  De privé-sector zal niet 
voldoende investeringen verrichten in wetenschappelijk onderzoek en 
vernieuwing omdat de opbrengst voor de private beslissingnemer lager 
ligt, en het risico hoger, dan voor de gemeenschap als geheel.  
Wetenschappelijk onderzoek leidt tot positieve externe effecten.  Een 
aantal resultaten kunnen niet geïnternaliseerd worden d.w.z. kunnen niet 
toegeëigend worden door degene die erin investeert maar komen ten 
goede aan anderen.  Bijgevolg zal het marktstelsel op zichzelf een tekort 
aan inspanningen op dit vlak tot gevolg hebben. 
Het tot industriële ontwikkeling brengen van innovaties (tien tot twintig 
maal de kostprijs van de innovatie zelf) is nog aan grotere risico’s 
onderhevig.  Dit tengevolge van de middelen die moeten ingezet worden 
en het versnellende tempo waarin de technologie verandert.”. 
 
Er wordt dus van uit gegaan dat het privé-initiatief het niet alleen klaart op 
het vlak van de industriële vernieuwing.  De vraag stelt zich of en in welke 
mate er dan beroep moet gedaan worden op de overheid. 
Sommigen spreken zich in dat opzicht uit voor een initiatiefnemende 
overheid omdat enerzijds de industriële structuur – met enerzijds veel 
KMO’s met een geringe financiële capaciteit en anderzijds de privé-
holdings die zich vooral bezig houden met de traditionele sectoren – niet 
van aard is om activiteiten in nieuwe sectoren te bevorderen, en 

                                                 
25 De Staercke J. et Spitaels G., Conférence : un holding public : le pour et le contre, Société Royale 

d’économie politique de Belgique nr. 392, 1976 
26 D. Heremans, Industrieel beleid in België : waarheen ?, T.E.M., nr. 4, 1977 
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anderzijds privé-holdings in mindere mate de gespecialiseerde kennis, 
kunde en innovatie kunnen realiseren. 

 
 

5.2.3 Andere overzichten ven argumenten voor het economisch overheidsinitiatief 
 

De Vroede27 brengt één en ander onder in een zevental rubrieken : 
?? Het nationale motief 
?? Het gemis aan belangstelling vanwege de privé-sector 
?? De economische crisistoestanden 
?? De evolutie van het begrip openbare dienst : de overheid acht zich steeds 

meer geroepen om in te grijpen in het economisch verloop met als 
argument de verdediging van het welzijn van de totaliteit van alle burgers. 

?? Het behoud van tewerkstelling 

?? Het onttrekken van bank- en kredietinstellingen aan de privé-sector : om 
meer vat te krijgen op het economisch leven ging de staat ook in de 
financiële sector een stevige(re) positie bekleden. 

 
Keyser en Windle28 sommen een aantal motieven op die in België aangezet 
hebben tot de oprichting van overheidsondernemingen, die – zoals reeds gezegd – 
het resultaat vormen van het economisch overheidsinitiatief. 
“From an analysis of the development of the public sector in Belgium, six reasons 
have been found for the establishment of public enterprises : 

?? The state as defender of the public interest; 
?? The state as stimulator of new developments and as an entrepreneur in 

high risk sectors; 
?? State assistance for sectors in difficulties; 

?? State assistance for companies in difficulties; 
?? State interventions to fill gaps in the financial sector; 
?? Public enterprises established for the execution of government policy in 

general and regional policy in particular.”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 P. De Vroede, overheidsondernemingen en participatie van de overheid in het bedrijfsleven als instrument 

van economische politiek in België, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 1977 , nr. 1 
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5.3 De GIMV als verpersoonlijking van het economisch overheidsinitiatief inzake 
risicokapitaal 

 
 
5.3.1 Algemeen 
 

De economische crisissen tijdens de periode 1970-1980 deden het besef groeien 
dat ondernemerschap en innovatie dienden te worden gestimuleerd. 
Het toegankelijk maken van durfkapitaal of risicokapitaal speelde daarbij een 
belangrijke rol.  In de Verenigde Staten vloeide toen heel wat venture capital naar 
Silicon Valley en Route 128 in Boston. 
In het Vlaams economisch weefsel kende venture capital pas tijdens de Europese 
economische crisis van begin 1980 een sterke opgang, mede onder impuls van de 
DIRV-actie geïnitieerd door Vlaams Minister-President Gaston Geens.  Niet 
toevallig ging de DIRV-actie, die de weg wees naar investeringen in jonge, 
technologiegedreven ondernemingen, samen met de oprichting van verschillende 
venture capital fondsen, zoals Advent Belgium, Benevent, Euroventures Benelux, 
het overheidsinitiatief in de persoon van de GIMV en ISEP. 
 

 
5.3.2 Historische achtergronden voor de oprichting van de GIMV 
 
 
5.3.2.1 Oprichting 
 

De GIMV werd bij Koninklijk Besluit van 16 november 1979 opgericht en kreeg 
op 25 februari 1980 haar beslag als naamloze vennootschap. 
De juridische grondslag voor de oprichting van de GIMV is terug te vinden in de 
wet tot economische heroriëntering van 5 augustus 1978.  Deze wet wijzigde de 
statuten van de Nationale Investeringsmaatschappij en bevatte ook een 
hoofdstuk over de oprichting van regionale investeringsmaatschappijen.  De 
toenmalige ministeriële comités voor gewestelijke aangelegenheden werd de 
opdracht gegeven per gewest een dergelijke investeringsmaatschappij op te 
richten voor het op gang brengen van industriële projecten. 
De GIMV werd dus in 1980 opgericht op een ogenblik dat de gewestvorming in 
België stilaan vorm kreeg.  Sinds de regionalisering van de bevoegdheid over het 
gewestelijk economisch beleid is de GIMV dan ook onder de controle van het 
Vlaamse Gewest terecht gekomen.  De Belgische staat werd als enige 
aandeelhouder door het Vlaamse Gewest opgevolgd. 

                                                                                                                                                         
28 W. Keyser en R. Windle, public enterprise in the ECC, Part 1 : Belgium, Alphen à de Rijn, 1978 
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5.3.2.2 Omgeving 
 

De GIMV is in 1980 van start gegaan in een economische omgeving die voor de 
bedrijven niet gunstig was.  Na de snelle economische groei van de golden 
sixties was de economische groei in Vlaanderen wegens de internationale 
recessie in het midden van de jaren ’70 sterk afgezwakt.  Dit had een aantal 
bedrijfssectoren zwaar in de problemen gebracht, wat bijzonder hard aankwam in 
termen van tewerkstelling. 
De sectorale industriële structuur in Vlaanderen bood weinig 
tewerkstellingsperspectieven omdat hij verouderd was en bloot stond aan zware 
internationale concurrentie.  Zowat 65 % van het Vlaamse bedrijfsleven behoorde 
tot de traditionele sectoren (textiel, scheepsbouw,…) waar er geen onmiddellijke 
groeivooruitzichten waren. 
Daartegenover stond dat 35 % van de industrie nog wel over groeimogelijkheden 
beschikte.  Het ging hier vooral om meer hoogtechnologische sectoren zoals de 
chemie, de elektrotechnische industrie en de optische industrie. 
Om te kunnen overleven diende de Vlaamse economie zich aan te passen aan 
de gewijzigde internationale economische context.  Om dit te kunnen realiseren 
diende de Vlaamse overheid een algemeen economisch beleid uit te stippelen 
m.a.w. de overtuiging groeide bij de Vlaamse politici dat de overheid zelf het 
(ondernemings)initiatief naar zich toe moest trekken.  Het is binnen dit kader dat 
de werking van de GIMV dient gesitueerd te worden. 

 
 

5.3.2.3 Beleidsopties 
 

Rekening houdend met de voornoemde troeven en handicaps van de Vlaamse 
economie, diende de GIMV de algemene krachtlijnen van het nieuwe industriële 
beleid van de Vlaamse overheid te vertalen.  In haar drie verschillende functies 
(zie verder) moest de GIMV dan ook rekening houden met volgende algemene 
beleidsopties : 

?? Geven van kansen aan nieuwe producten en alternatieve technologieën; 
?? Bevordering en heroriëntering van het toegepast industrieel onderzoek; 
?? Industriële synergie tussen bedrijven onderling, maar ook in samenwerking 

met kleine industrielanden; 
?? Productvernieuwing en schaalvergroting in functie van internationale 

doorgroei; 
?? Verruimingsstrategie voor verdere afzet in de derde wereld; 
?? Technologieoverdracht naar nieuwe industriële toepassingen; 

?? Indijken van afhankelijkheid tegenover buitenlandse beslissingscentra; 
?? Herstructurering en modernisering van traditionele activiteiten in functie van 

nieuwe internationale arbeidsverdeling; 
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?? Specialisatie in producten en systemen met hoge toegevoegde waarde en 
belangrijke technologische inhoud. 

 
 

5.3.2.4 Functies 
 

De wet wees de GIMV, naar analogie met de opdrachten van de Nationale 
Investeringsmaatschappij, drie functies toe : 

?? de GIMV als ontwikkelingsbank 
?? de GIMV als overheidsholding 
?? de GIMV als uitvoerder van het overheidsbeleid. 

 
Uit deze korte functieomschrijving blijkt het hybride karakter van de instelling : 
hoewel de GIMV een overheidsmaatschappij was, was het niettemin de 
bedoeling dat ze zou functioneren als een gewone particulier onderneming.  De 
statuten van de investeringsmaatschappij schreven voor dat de GIMV bij al haar 
tussenkomsten een dubbel oogmerk moest nastreven (zie ook verder : de 
doelstellingen) : enerzijds het belang van de Vlaamse economie (en in 
ondergeschikte orde de werkgelegenheid), anderzijds de toepassing van de 
regels van een goed industrieel, financieel en commercieel beheer, en het 
bekomen van een normale sociale en economische rendabiliteit.  M.a.w : de 
GIMV moest een winstgevende onderneming zijn. 
De GIMV had de kenmerken van een overheidsmaatschappij én die van een 
privé-onderneming.  Die dualiteit zat op twee manieren in de GIMV ingebouwd.  
Als overheidsholding (tweede functie) en als uitvoerder van het industrieel beleid 
van de Vlaamse regering (derde functie) was de GIMV duidelijk een instrument in 
handen van de overheid.  In de derde functie was de GIMV zelfs verplicht de 
opdrachten van de overheid uit te voeren. 
Tegelijk moest de GIMV in haar opdrachten als ontwikkelingsbank (eerste 
functie) en als overheidsholding (tweede functie) een normale 
bedrijfseconomische rendabiliteit nastreven. 
Kortom : als ontwikkelingsbank opereerde de GIMV als een privé-maatschappij.  
Als overheidsholding nam de GIMV initiatieven als overheid, met als beperkende 
voorwaarde dat het initiatief een normale bedrijfseconomische rendabiliteit moest 
opleveren.  Als uitvoerder van de industriële politiek van het Vlaamse Gewest ten 
slotte moest de GIMV simpelweg doen wat haar opgedragen werd.  Het 
financiële risico was in dat geval voor de overheid, niet voor de GIMV als 
investeringsmaatschappij.  Het wezenlijke verschil is dat wanneer de GIMV 
optreedt als ontwikkelingsbank of als overheidsholding, zij de volledige 
verantwoordelijkheid over de investeringsbeslissingen zelf draagt.  Vervult zij de 
rol van uitvoeringsorgaan – ook wel de expert functie genaamd – dan zal de 
Vlaamse overheid de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. 
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5.3.2.4.1 De GIMV als ontwikkelingsbank 
 

Als ontwikkelingsbank had zij tot doel de oprichting, de herstructurering en de 
uitbreiding te bevorderen van privé-ondernemingen en dit in het belang van de 
Vlaamse economie.  Binnen deze functie, waarbij de aanvraag tot deelneming 
uitging van de private partner, financierde de GIMV investeringsprojecten door 
het nemen van minderheidsparticipaties of het inschrijven op converteerbare 
obligatieleningen.  Op die manier moest de GIMV optreden waar de vrije markt 
tekortschoot : in het verschaffen van risicokapitaal voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.  Kleine en middelgrote ondernemingen konden toen immers 
geen kapitaal ophalen via een beursgang, omdat aandelenbeurzen zoals die 
vandaag bestaan voor beloftevolle kleine en middelgrote ondernemingen 
(bijvoorbeeld Easdaq of Euro.NM), nog niet bestonden.  Bovendien legden de 
traditionele holdings, zoals de Generale Maatschappij van België, zich in 
toenemende mate toe op het louter beheer van hun portefeuille, bestaande uit 
belangen in de grote industriële en financiële ondernemingen.  Ze hadden 
nauwelijks of geen belangstelling voor KMO’s.  Omdat de holdings naar het 
oordeel van de overheid onvoldoende de rol van motor in de vernieuwing van 
het economisch weefsel op zich namen, besloot zij die rol op zich te nemen 
door de oprichting van een ontwikkelingsbank, in essentie gewoon een 
financieringsinstrument ten dienste van privé-ondernemingen. 
De GIMV nam in deze functie ook deel aan het overleg over de strategie van de 
bedrijfsplannen, zonder hiervoor echter de eindverantwoordelijkheid te dragen. 
 

 
5.3.2.4.2 De GIMV als overheidsholding 
 

Als overheidsholding kreeg de GIMV de taak een bijdrage leveren tot het 
economisch overheidsinitiatief door oprichting van of deelname in 
vennootschappen.  De overheid zelf als ondernemer dus.  Het uitgangspunt 
daarbij was dat de overheid, naast de privé-sector, ook een actieve rol moest 
spelen in de economie.  Het achterliggende idee was dat de overheid zich niet 
in de plaats moest stellen van de privé-sector, laat staan er de concurrentie 
mee aangaan, maar een aanvullende taak te vervullen had.  Er werd m.a.w. 
verondersteld dat de overheidsholding zich wat terughoudend zou opstellen.  
Meer concreet zou ze alleen het initiatief nemen voor de oprichting van een 
onderneming of een belangrijke participatie nemen in een onderneming 
wanneer die onderneming tot doel had een taak te vervullen van een openbare 
dienst die normaal door de overheid moest worden verricht, wanneer die 
onderneming van strategisch belang was voor de Vlaamse economie, of nog, 
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wanneer was gebleken dat het privé-initiatief in een streek of in een sector in 
gebreke bleef.  
Kortom, dit overheidsinitiatief kon bestempeld worden als een eerste stap om 
zelf een project op gang te brengen alsook in de verwezenlijking van de 
oprichting en de verdere uitbouw van een onderneming.  Ook bestaande 
projecten konden door een overheidsinitiatief overgenomen en verder 
ontwikkeld worden.  Dit sloot de hulp van privé-personen of –bedrijven niet uit.  
In deze functie droeg de GIMV wel de verantwoordelijkheid voor de succesvolle 
realisatie van de strategie en oefende zij een financiële en strategische controle 
uit.  De dagelijkse leiding van de ondernemingen werd toevertrouwd aan 
deskundige managers. 
In tegenstelling tot de vorige functie, nam de GIMV zelf het initiatief en wachtte 
ze niet tot een aanvraag binnenkwam.  Het is duidelijk dat dit technisch 
moeilijker is.  Alle elementen moesten door de GIMV zelf bijeen gebracht 
worden om een goede venture te bereiken. 
 

 
5.3.2.4.3 De GIMV als uitvoerder van het overheidsbeleid 
 

Als uitvoerder van het industriële overheidsbeleid diende de GIMV bij te dragen 
tot de tenuitvoerlegging van de industriële politiek van het Vlaamse Gewest.  In 
dit kader was zij verplicht alle opdrachten te vervullen die haar door de overheid 
werden toegekend.  Deze opdrachten konden van uiteenlopende aard zijn. 
 
Enerzijds bestond de mogelijkheid dat de GIMV uitdrukkelijk 
onderzoeksopdrachten toegewezen kreeg.  Dit impliceerde dat de GIMV in haar 
derde functie optrad als adviesorgaan van de Vlaamse overheid. 
Anderzijds kon de GIMV binnen de derde functie ook optreden als 
uitvoeringsorgaan van de overheid.  Hieronder diende men onder meer te 
verstaan het nemen van participaties in nieuwe initiatieven van industriële 
politiek, de herstructurering van bedrijven in moeilijkheden, enz.  Binnen dit 
kader trachtte de GIMV een transitrol te vervullen.  Het was immers de 
bedoeling de participaties – na herstructurering van de betreffende 
ondernemingen – te valoriseren door ze ofwel te verkopen aan de privé-sector 
ofwel op te nemen in de functies voor eigen rekening.  De participatie in Barco 
is hiervan het typevoorbeeld. 
 
De financiële middelen die nodig waren voor de vervulling van deze opdrachten 
werden verschaft door de Vlaamse overheid. 
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5.3.2.5 Doelstellingen 
 

Bij al haar tussenkomsten streefde de GIMV van bij haar ontstaan steeds een 
tweevoudig oogmerk na : 

1. Het bekomen van een normale rendabiliteit : dit was noodzakelijk om op 
lange termijn de levensvatbaarheid en de groei van de GIMV-groep veilig 
te stellen. 

2. Een positieve bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de Vlaamse 
economie, onder meer door de creatie of het behoud van duurzame 
kwalitatieve tewerkstelling. 

 
In het streven naar dit tweevoudig oogmerk zit het specifieke karakter van de 
GIMV.  Zij probeert namelijk een symbiose te bewerkstelligen tussen de 
maatschappelijke en economische rendementen. 

 
In de loop van haar bestaan werden nog drie doelstellingen toegevoegd : 
1. De optimalisering van de opgebouwde leidinggevende positie in de markt 

van het durfkapitaal. 
2. Voldoende exits realiseren om over financiële middelen te beschikken voor 

de financiering van de voorgestelde bedrijfsplannen. 
3. Een verdere internationalisering bewerkstelligen. 

 
 

5.3.3 Evolutie  
 
 
5.3.3.1 Inleiding 
 

In de nog jonge geschiedenis van de maatschappij kunnen drie perioden 
onderscheiden worden.  Men kan ze best omschrijven als “groei naar een GIMV-
boom”,  “afslanken tot de kernactiviteit” en “internationalisering via verdere 
privatisering”. 
In de jaren 1980-1993 groeide de GIMV van een loutere 
investeringsmaatschappij met initieel een groot aantal derde functie opdrachten 
uit tot een heuse GIMV-groep met verscheidene takken. 
In 1993 ziet men echter in dat ondermeer door de grootte en de complexiteit van 
de groepsstructuur, de GIMV zich niet meer kan bezighouden met haar 
kernactiviteiten.  Op regeringsniveau werd beslist de groep af te bouwen en de 
maatschappij te herfocussen op haar basisactiviteit – zijnde het verschaffen van 
kapitaal aan (innovatieve) ondernemingen. 
Recent besliste de Vlaamse regering de GIMV verder te privatiseren om de 
internationale groeikansen van de GIMV te waarborgen. 
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5.3.3.2 Periode 1980 – 1993 : groei naar een GIMV-boom 
 

Gedurende de eerste dertien jaar van haar werking evolueerde de GIMV uit tot 
een GIMV-groep.  Onder druk van de omstandigheden, ondermeer de 
vermenigvuldiging en de specialisatie van de financiële producten, en de 
noodzaak naar de markt toe om – ondermeer door de sterkere concurrentie – 
een duidelijk profiel te vertonen, richtte de GIMV in de loop van die dertien jaar 
geleidelijk maatschappijen op die een specifieke functie vervulden ofwel een 
speciaal financieel product aanboden.  Op die manier trachtte zij zich te 
profileren als een instelling, waar een bedrijf voor al zijn financiële behoeften bij 
één en dezelfde partner terecht kon. 
 
Op het ogenblik dat de GIMV haar activiteiten start, heeft de economische crisis 
haar hoogtepunt bereikt.  Het economisch beleid van de Vlaamse regering 
bestaat vooral uit het redden van ondernemingen in moeilijkheden, waarvoor de 
hulp van de GIMV wordt ingeroepen in haar functie van uitvoerder van de 
industriële politiek van de Vlaamse regering.  De GIMV kan op dat ogenblik 
weinig energie steken in de ontwikkeling van activiteiten als verstrekker van durf- 
en groeikapitaal of als overheidsholding. 
Toch slaagt de GIMV er geleidelijk aan in steeds meer eigen initiatieven te 
ontwikkelen en begint de stroom van dossiers inzake probleembedrijven die de 
Vlaamse regering doorschuift naar de GIMV op te drogen. 
Voor de GIMV wordt 1986 een keerpunt : de portefeuille van de eigen 
participaties van de investeringsmaatschappij overtreft voor het eerst de 
belangen die de GIMV aanhoudt voor rekening van het Vlaamse Gewest. 
Op de Vlaamse markt profileert de GIMV zich steeds nadrukkelijker als de 
belangrijkste verschaffer van risicokapitaal voor niet-beursgenoteerde 
ondernemingen. 
Vanaf 1989 ontwikkelt de GIMV zich vooral spectaculair in haar tweede functie, 
die van overheidsholding.  De GIMV wordt de spil voor de economische 
initiatieven van de Vlaamse overheid die een onderdeel worden van de 
industrieel-financiële poot van de investeringsmaatschappij.  Zo wordt het 
Vlaamse deel van de Nationale Maatschappij voor de Nationale Sectoren 
ondergebracht in de vennootschap Gimvindus, die een dochtermaatschappij 
wordt van de GIMV.  Voor de uitvoering van haar milieubeleid en 
huisvestingsbeleid doet de Vlaamse overheid via de Vlaamse Milieuholding 
respectievelijk Domus Flandria een beroep op de GIMV.  Als ontwikkelingsbank 
en venture capitalist neemt de GIMV nieuwe initiatieven met de oprichting in 
1989 van het Take Off Fonds, dat kiemgeld voor innovatieve technologieën en 
startersgeld voor ondernemers in traditionele sectoren verschaft, en met de 
oprichting in 1990 van het investeringsfonds Nieuw Europa.  
 



 
- 64 - 

 
 
 

Op die manier groeit de GIMV uit tot een heuse boom, met verschillende 
vertakkingen. 
Bovenaan het boomdiagram van de GIMV-groep prijkte de GIMV die er een “staf- 
en lijnfunctie” vervulde.  Zij bleef natuurlijk haar statutaire opdrachten als 
ontwikkelingsbank en holding verder uitoefenen.  Ook bleef de GIMV instaan 
voor het vervullen van opdrachten voor het Vlaamse Gewest. 
Daarnaast vervulde de GIMV een supportfunctie voor de maatschappijen van de 
groep op het vlak van boekhouding, informatica, human relations, juridische 
adviesverlening en thesauriebeheer. 
 
Men kon de GIMV-groep eigenlijk best opdelen in twee takken.  De eerste tak 
omvatte de maatschappijen die instonden voor de financiering van de groep : het 
GIMV-coördinatiecenter en de NV GIMFIN. 
De tweede tak bestond uit de investeringsmaatschappijen.  Bij deze laatste 
moest er nog een onderscheid gemaakt worden tussen de maatschappijen die 
specifiek financiële producten aanboden (GIMV zelf, Kamofin, Take Off Fonds, 
Trans European Growth Fund en het Fonds Nieuw Europa), de industriële 
holdings (VIM) en de maatschappijen die op vraag van de hoofdaandeelhouder 
(de overheid) werden opgericht (Vlaamse Milieuholding, Gimvindus, Domus 
Flandria).  Ook de vennootschappen die overheidsprojecten financierden door 
een beroep te doen op de kapitaalmarkt zoals bijvoorbeeld Gimogem en 
Copernicus maakten hiervan deel uit. 

 
 

5.3.3.3 Periode 1993 – 1997 : afslanking tot de kernactiviteit 
 

Uit de opsomming van de verschillende dochterbedrijven van de GIMV blijkt dat 
de boomstructuur de GIMV meer en meer deed afdwalen van haar kernactiviteit 
nl. het financieren van nieuwe of bestaande ondernemingen met groeicapaciteit. 
 
Een dergelijke boomstructuur komt de overzichtelijkheid van en de controle over 
de groep natuurlijk niet ten goede. 

 
 

5.3.3.3.1 De KS affaire en de gevolgen 
 

Deze affaire heeft aanleiding gegeven tot het herdefiniëren van de activiteiten 
van de maatschappij. 
De KS affaire handelde over de dubieuze besteding van de overschotten van 
het in 1986 toegekende bedrag van 100 miljard aan de Kempense 
steenkoolmijnen. 
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In navolging van de KS affaire volgde in de toenmalige Vlaamse Raad een 
debat over het overheidsinitiatief, waarbij geconcludeerd werd dat de GIMV zich 
moest terugplooien op haar kerntaken.  Daartoe nam de Vlaamse overheid drie 
belangrijke beslissingen. 

 
 

5.3.3.3.2 Afsplitsing Gimvindus en VMH 
 

Een eerste belangrijke implicatie van de overheidsbeslissingen was het 
verzelfstandigen van twee dochters van de GIMV nl. Gimvindus en de Vlaamse 
Milieuholding. 
De overheid ging rechtstreeks in de beide maatschappijen participeren.  
Bovendien werd de Limburgse conversiestructuur volledig hertekend.  De 
Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) werd opgericht met als dochters 
Mijnen NV en de Limburgse Participatiemaatschappij (LPM).  De NV Mijnen 
nam van de KS de sanering van de mijnterreinen en de afwikkeling van het 
sociaal passief over.  De LPM groepeerde de participaties van de KS en de 
Limburgse Investeringsmaatschappij.  De LRM haalde haar middelen uit het 
Limburgfonds, dat beheerd werd door de Vlaamse regering op advies van de 
Permanente Werkgroep Limburg (PWL).  In de PWL zijn de Limburgse lokale 
besturen en sociale partners vertegenwoordigd.  Het Limburgfonds omvatte alle 
aan Limburg in het kader van de mijnsluiting toegezegde gelden. 
 
 

5.3.3.3.3 Versterking van de autonomie van de GIMV 
 

Een tweede ingrijpende wijziging is terug te vinden op het vlak van de 
versterking van de autonomie van de GIMV, en de hiermee verbonden 
verhoogde controle.  Naar de interne werking van de GIMV toe had dit een 
aantal verstrekkende gevolgen. 
 
Ten eerste werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld met een beperkt 
aantal leden.  Geen enkele bestuurder mocht nog een binding hebben met 
sociaal-economisch belangengroepen. 
 
Ten tweede werd de controle op de instelling versterkt en dit op verschillende 
niveaus : 

?? In de schoot van de Raad van Bestuur werd een auditcomité opgezet; 

?? Binnen de GIMV werd zowel een interne audit als een interne 
beheerscontrolefunctie ingevuld; 

?? De Raad van Bestuur diende jaarlijks een verslag uit te brengen aan de 
Vlaamse Regering; 
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?? De controle van het Rekenhof werd verder uitgebreid, waarbij een 
controle ex-post voorzien werd op de legaliteit van de verrichtingen. 

 
 

5.3.3.3.4 Financiële en budgettaire aspecten 
 

De Vlaamse overheid zou in principe voortaan niet meer aan 
kapitaalverhogingen deelnemen.  De GIMV moest zich volledig marktconform 
opstellen en moest een vooraf met de aandeelhouders afgesproken gemiddeld 
nettorendement op het eigen vermogen behalen.  Om het verlies aan financiële 
slagkracht te compenseren, liet de regering wel de mogelijkheid open om een 
beroep te doen op de openbare kapitaalmarkt.  De deur naar de privatisering 
werd hiermee op een kier gezet. 
Het feit dat de GIMV zich marktconform moest opstellen betekende ook dat 
haar goedkope financieringswijze via begrotingskredieten naar het verleden 
werd verwezen. 

 
 

5.3.3.3.5 Het decreet van 13 juli 1994 
 

Alle voornoemde beslissingen kregen hun beslag in het decreet van 13 juli 1994 
betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen NV en 
LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep 
Limburg. 
 
In dit decreet werden de specifieke werkingsgebieden en taken van de vier 
openbare investeringsmaatschappijen omschreven en afgebakend.  Op deze 
manier kregen de verschillende maatschappijen een eigen focus en konden zij 
binnen hun domein een strategie formuleren en realiseren.  Deze strategieën 
vormden vervolgens de basis voor de beheerscontracten die tussen de 
Vlaamse regering en de maatschappijen werden afgesloten 
 
In het decreet werd de taak van de GIMV als volgt omschreven : “GIMV zal zich 
toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande 
of nog op te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte 
projecten met hoge risicograad, en op strategische participaties, inzonderheid in 
nutsbedrijven, en hoogtechnologische ondernemingen, dit zowel in binnen- als 
in buitenland.”. 
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5.3.3.3.6 Beheersovereenkomst 1995-199729 
 

Zoals vastgesteld in het voornoemde decreet opteerde de Vlaamse regering 
ervoor om met elke investeringsmaatschappij een beheerscontract af te sluiten.  
Dit beheerscontract omvat de opdrachten, de financiering, de financiële 
objectieven en de rapporteringsverplichtingen die elke maatschappij dient na te 
komen en is hernieuwbaar op driejaarlijkse basis.  Met de GIMV sloot de 
Vlaamse regering een eerste beheerscontract af in 1995. 
 
Wat de activiteiten in opdracht van de overheid betreft, dient de GIMV deze 
opdrachten van overheidswege nog steeds te aanvaarden en ze uit te voeren.  
Dit houdt ondermeer in dat de GIMV voornamelijk risicodragend kapitaal ter 
beschikking dient te stellen van bestaande of nog op te richten ondernemingen, 
zodat deze de verschillende fasen van hun ontwikkeling kunnen financieren, 
waarbij in de regel een minderheidsaandeel wordt nagestreefd. 
Om echter maximale duidelijkheid te creëren worden de participaties van het 
Vlaamse Gewest ingebracht in een gespecialiseerde “derde functie 
vennootschap”.  Deze wordt de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 
genoemd.  De GIMV wordt uitdrukkelijk en exclusief belast met het beheer 
ervan en zal daartoe met de PMV een managementcontract afsluiten.  M.a.w. 
de activiteiten die de GIMV uitoefent voor rekening van de Vlaamse regering 
worden volledig losgekoppeld en ondergebracht in een aparte 
dochtervennootschap, de PMV. 
Om een volledige transparantie te waarborgen werd na de beursgang de zojuist 
vernoemde organisatiestructuur aangepast.  Een nieuwe vennootschap werd 
daartoe opgericht, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die 100 % 
eigenaar werd van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en die ook 
de eigendom verwierf over het resterende aantal aandelen van de overheid in 
de investeringsmaatschappij.  Voor de GIMV houdt dit ondermeer in dat zij niet 
meer rechtstreeks onder controle staat van de overheid maar dat zij op een 
indirecte wijze wordt gecontroleerd via de Participatiemaatschappij Vlaanderen.  
De Participatiemaatschappij Vlaanderen werd m.a.w. helemaal van onder de 
GIMV weggehaald en werd een zustermaatschappij van de GIMV in plaats van 
een dochtermaatschappij, onder de gezamenlijke koepel van de Vlaamse 
Participatiemaatschappij. 
Als gespecialiseerde dochteronderneming van VPM had PMV tot doel de 
bijzondere opdrachten uit te voeren die haar bij decreet of bij beslissing van de 
Vlaamse regering worden toevertrouwd in het kader van de verwezenlijking van 
het economisch beleid van het Vlaamse Gewest.  Om dit te realiseren kan PMV 
kapitaal en andere middelen verstrekken aan ondernemingen en de 

                                                 
29 Naar een privatisering van de GIMV ?, Vandesavel David, K..U.L., Faculteit Economische en Toegepaste 

Economische Wetenschappen, 1998  
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desbetreffende deelnemingen en vorderingen aanhouden en beheren in 
opdracht en voor rekening van het Vlaamse Gewest. 
 
 

STRUCTUUR AANDEELHOUDERSSCHAP VLAAMS GEWEST VÓÓR 
BEURSNOTERING GIMV 

Gemeentekrediet 3,58 %  
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STRUCTUUR AANDEELHOUDERSSCHAP NA BEURSNOTERING GIMV 
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5.3.3.4 Beheersovereenkomsten 1 september 1998 – 31 december 2000 en de verdere 

privatisering van de GIMV 
 

In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de GIMV en de VPM wordt bepaald 
dat de GIMV instaat voor de integrale administratieve en boekhoudkundige 
opvolging van de VPM en PMV als vennootschap.  De GIMV staat eveneens in 
voor de administratie van de deelnemingen en vorderingen en de uitvoering van 
bijzondere opdrachten Vlaamse Gewest. 
 
In de beheersovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de VPM wordt het 
maatschappelijk doel van de VPM “het aanhouden van participaties met het oog 
op de realisatie van het economisch overheidsinitiatief” nader bepaald als volgt : 

?? VPM beheert de participatie die zij aanhoudt in de GIMV.  De GIMV legt 
zich toe op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan 
bestaande of nog op te richten ondernemingen, op investeringen in 
toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en op strategische 
participaties. 

?? Voor wat betreft de bijzondere opdrachten wordt de VPM ertoe gemachtigd 
in te staan voor de administratie van de deelnemingen en vorderingen en 
de uitvoering van andere bijzondere opdrachten die de PMV aanhoudt of 
verwerft.  Daartoe wordt tussen het Vlaams Gewest, VPM en PMV een 
overeenkomst gesloten.  Verder wordt tussen de VPM en de GIMV een 
overeenkomst afgesloten waarin de administratie van de betrokken 
deelnemingen en vorderingen en de uitvoering van de betrokken andere 
opdrachten wordt overgedragen aan de GIMV.  VPM wordt ertoe 
gemachtigd de administratieve en boekhoudkundige opvolging van VPM en 
PMV als vennootschap bij overeenkomst toe te vertrouwen aan de GIMV. 

?? Tijdens de duur van de beheersovereenkomst zullen door de VPM geen 
nieuwe participaties worden genomen of vorderingen worden verstrekt 
behoudens na voorgaand akkoord van de Vlaamse Minister bevoegd voor 
Economie of tenzij deze noodzakelijk zijn ter vrijwaring van haar belangen 
als vennootschap.  VPM wordt ertoe gemachtigd door kapitaalverhogingen 
of gelijkgestelde financieringen het eigen vermogen van PMV op het huidig 
niveau van het kapitaal van die vennootschap te brengen. 

 
In de beheersovereenkomst staat ook duidelijk dat VPM enkel GIMV-aandelen 
kan verkopen na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse regering. 
 
Een verdere privatisering van de GIMV werd reeds aangekondigd in de 
regeringsverklaring van juli 1999.  Deze aankondiging werd in een wettelijke 
vorm gegoten door het decreet van 17 juli 2000 (B.St. 11 augustus 2000) tot 
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wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van 
GIMV, GIMVINDUS, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds 
en van de Permanente Werkgroep Limburg.  Artikel 2 van het betreffende 
decreet bepaalt dat “de Vlaamse regering aan de Vlaamse 
Participatiemaatschappij machtiging kan verlenen om aandelen in de GIMV te 
verkopen, op voorwaarde evenwel dat de Vlaamse Participatiemaatschappij 
minimum vijfentwintig procent van de aandelen plus één van de GIMV blijft 
bezitten.”. 
Als belangrijke motivering voor de verdere privatisering wordt de 
internationalisatie van de GIMV genoemd door het aantrekken van 
grootbeleggers die zelf reeds wereldwijd participeren in “private-equity”-bedrijven.  
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoeveel van de huidige 70 % van de VPM in 
de GIMV zullen geplaatst worden.  In regeringskringen wordt gesproken van een 
minimumplaatsing van 30 % en een maximumplaatsing van 40 %. 
 
 

5.4 Een andere vertolker van het economisch overheidsinitiatief, de Limburgse 
Reconversiemaatschappij (LRM) 

 
 

5.4.1 Algemeen 
 

Naar aanleiding van de herstructurering van het economisch overheidsinitiatief in 
Vlaanderen door het decreet van 13 juli 1994 werd een eigen structuur voor de 
Limburgse reconversie uitgewerkt.  De Limburgse reconversiemaatschappij (LRM) 
werd daartoe opgericht als publieke financiële holding die de economische 
reconversie-activiteit in Limburg overkoepelt en aanstuurt. 
Artikel 10, §2 van bedoeld decreet stelt dat “LRM zich zal toeleggen op projecten 
ter ondersteuning van de reconversie in de provincie Limburg.”. 
 
Deze opdracht kaderde in het Toekomstcontract voor Limburg, afgesloten tussen 
de provinciale, gewestelijke, nationale en Europese overheden op 29 april 1987, 
dat nadien vervangen werd door het Actieplan voor Limburg. 
De LRM ontvangt als orgaan voor het economische reconversieluik via het 
Limburgfonds de middelen voor : 

?? de afwikkeling van de sociale en ecologische verplichtingen van de NV 
Mijnen (CAO’s, sanering mijnterreinen en restauratie mijngebouwen); 

?? de financiering van participaties in nieuwe, toekomstgerichte 
ondernemingsinitiatieven en van de groei van bestaande ondernemingen. 

 
Samen met de LRM werden het Limburgfonds en de Permanente Werkgroep 
Limburg opgericht. 
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Het Limburgfonds heeft als opdracht30 “bij te dragen tot de financiering van 
initiatieven die de Vlaamse regering kadert in de uitvoering van specifieke 
programma’s ter ondersteuning van de economische en sociale reconversie in 
Limburg.”.  Om dit doel te verwezenlijken kan het Fonds ondermeer 
tegemoetkomen in projecten in het kader van de uitvoering van het 
Toekomstcontract en het Actieplan voor Limburg. 
De Permanente Werkgroep Limburg, bestaande uit een politieke beleidsgroep en 
een beleidsgroep sociale partners, heeft als opdracht31 : 

?? het uitzetten van beleidslijnen afhankelijk van de prioritaire doelstellingen 
van het Actieplan voor Limburg; 

?? het toetsen van projecten aan de beleidslijnen; 
?? het voorleggen van eigen initiatieven aan de bevoegde instanties tot 

realisatie van de vooropgestelde doelstellingen in het kader van het 
Actieplan voor Limburg; 

?? het toezien op en evalueren van de voortgang van het Actieplan voor 
Limburg. 

 
 

5.4.2 Huidige rol van de LRM : een investeringsrol en nazorg 
 
 
5.4.2.1 Investeringsrol : bedrijfsfinanciering en projectontwikkeling 
 
 
5.4.2.1.1 Bedrijfsfinanciering 
 

De investeringsactiviteit van LRM werd opgestart in 1999.  LRM speelt een rol 
als verstrekker van risicodragende middelen aan industriële en 
dienstenondernemingen, waarbij projecten in elke fase van de levensloop van 
een onderneming in aanmerking komen. 
 
Het bedrag dat LRM investeert hangt af van de aard van het project en situeert 
zich meestal tussen 0,5 miljoen € en 10 miljoen €.  Indien het 
investeringsbedrag voor een project met een belangrijk groeipotentieel of een 
strategische waarde buiten de vernoemde investeringslimieten ligt, kan LRM 
hiervan afwijken. 
 
In 2000 ging LRM met een nieuw financieel product van start : de financiering 
van kleinere ondernemingen.  Zo verschaft LRM risicodragende middelen, 

                                                 
30 Artikel 2 van het decreet van 16 maart 1999 (B. St. 20 april 1999) tot wijziging van het decreet van 13 juli 

1994 
31 Artikel 5 van het decreet van 16 maart 1999 (B. St. 20 april 1999) 
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meestal in vorm van achtergestelde leningen, aan ondernemingen die aan de 
criteria van een KMO voldoen en dit voor bedragen van 0,15 en 0,5 miljoen € 
per project.  De bedoeling is het industrieel weefsel van Limburg op die manier 
te versterken.  In 2001 (toestand begin oktober) werden reeds vijf dossiers 
goedgekeurd voor een totaal bedrag van 1,74 miljoen €. 
 
In 1999 keurde LRM 8 investeringsdossiers goed voor een investeringsbedrag 
van 22,5 miljoen €, zijnde 9,9 miljoen € in de vorm van kapitaalparticipaties en 
12,6 miljoen € in de vorm van leningen. 
In 2000 werden investeringsprojecten inzake bedrijfsfinanciering goedgekeurd 
voor een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen €. 
Meestal gaat het om projecten waar syndicaties worden aangegaan met 
collega-investeringsmaatschappijen die meestal een even groot financieel 
engagement aangaan als LRM.  Door deze financieringsmechanismen 
aangevuld met bankfinanciering wil LRM een belangrijk multiplicatoreffect 
ressorteren met haar investeringen en bedrijfsfinanciering.  Zo was er in 2000 
een financieringsbijdrage vanwege derden ten bedrage van om en bij 148,7 
miljoen €. 
 
In de projecten gefinancierd door LRM bedroeg het risicokapitaalgedeelte van 
LRM gemiddeld 15 à 20 % van de totale investering.  De grootte van de 
investeringsprojecten waarin LRM meefinancierde, bedroeg quasi steeds 
minimum 4 à 5 miljoen €. 
 
In tabel 12 vindt men een overzicht van de risicokapitaalinvesteringen voor de 
jaren 1999 en 2000, zoals ze door LRM werden meegedeeld aan de EVCA. 
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Tabel 12 : risicokapitaalinvesteringen in 1999 en 2000, zoals gemeld aan EVCA 

Bedrijf Sector Onderne-
mingsfase 

bedrag Aard van de investering Aantal andere co-
investeerders 

    aandelen Lening 
zonder 

waarborg 
voor LRM 

België Europa Non-
Europa 

Johan 
Nicolaï 
(Biofru) 
 
Cegeka 
 
 
Ambiorix 
 
Spin-
Group 
 
 
Research 
Campus 
Hasselt 
 
Added 
Logistics 
 
Interlin 
Invest 
 
A&SAP-
groep 
 
BIO-
RACING 
 
Value 
Retail 
 
Di Legno 
 
Conveyor 
Services 
Genk 
 
B.I.P. 
 
 
Anaxis 
 
 
Scana 
Noliko Int. 
 
Care4Data 

Landbouw  
 
 
 

Computersoft-
ware 

 
consumptie 

 
industriële 
producten 
&diensten 

 
financiële 
diensten 

 
 

transport 
 
 

productie 
 
 

diensten 
 
 

consumptie : 
kleinhandel 

 
financiële 
diensten 

 
consumptie 

 
industriële 

automatisering 
 
 

financiële 
diensten 

 
internettech-

nologie 
 

landbouw  
 
 

computer 
hardware 

Zaaifase 
 
 
 

Expansie 
 
 

MBO 
 

Expansie 
 
 
 

Start 
 
 
 

Expansie 
 
 

Expansie 
 
 

Expansie 
 
 

Expansie 
 
 

Vroege 
ontwikkeling 

 
Expansie 

 
Start 

 
 
 

Start 
 
 

MBO 
 
 

MBO 
 
 

MBO 

495.787 € 
 
 
 

2,2 miljoen € 
 
 

728.807 € 
 

2,5 miljoen € 
 
 
 

371.840,3 € 
 
 
 

371.840,3 € 
 
 

6,2 miljoen € 
 
 

29.524,1 € 
 
 

24.789,3 € 
 
 

11.873,4 € 
 
 

6.145,1 € 
 

94.199,5 € 
 
 
 

3.072,6 € 
 
 

16.556,3 € 
 
 

223.104,2 € 
 
 

151.784,5 € 

 
 
 
 

2,2 miljoen € 
 
 

480.913,4 € 
 

2,5 miljoen € 
 
 
 

371.840,3 € 
 
 
 

371.840,3 € 
(quasi-equity) 

 
6,2 miljoen € 
(quasi-equity) 

 
29.524,1 € 

 
 

24.789,3 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.072,6 € 
 
 

16.556,3 € 
 
 

223.104,2 € 
 

495.787 € 
 
 
 
 
 
 

247.893,5 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.873,4 € 
 
 

6.145,1 € 
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5.4.2.1.2 Projectontwikkeling 
 

De beheersovereenkomst stelt dat via een verantwoorde valorisatie van de 
mijnterreinen en de uitvoering van infrastructuurwerken rendabele private 
reconversieprojecten mee mogelijk zullen worden gemaakt.  LRM dient volgens 
het beheerscontract ook strategische sites uit te bouwen tot bedrijventerreinen 
voor zover dit rendabel is. 
 
Als voorbeelden van projectontwikkeling op de mijnterreinen kan verwezen 
worden naar : 

?? Maasmechelen : een project voor stedelijke functies met als thema 
“Leisure” (vrije tijd). 

?? Maasmechelen : bioscoopcomplex met horecavoorzieningen 
?? Maasmechelen : de bouw van een overdekte skipiste tussen de twee 

schachtbokken (in voorbereiding). 
?? Beringen : ontsluiting van een lokaal bedrijventerrein aan de zuidrand 

van het voormalig mijnterrein 
?? Zolder : participatie in de uitrustingswerken van de gemeente ter 

ontsluiting van bestaande gebouwen van Mijnen NV. 
?? Houthalen : uitrustingswerken. 
?? Waterschei : ontwikkeling van een concept voor een hoogwaardig 

bedrijvenpark. 
 
Voorbeelden van projectontwikkeling buiten de mijnterreinen zijn : 

?? Ontwikkeling van de Philips-terreinen en omliggende gronden voor 
technologische bedrijven. 

?? Oprichting van de projectvennootschap Brustem Industriepark. 

?? Het Plinius-project te Tongeren : een toeristisch attractief concept 
waarbij de cultuurhistorische waarde van de stad Tongeren wordt 
gekoppeld aan het gegeven groen en water. 

?? Voorbereiding van de gezamenlijke ontwikkeling van een gebied van ca. 
50 ha bedrijventerreinen binnen de industriezone Genk-Zuid. 

 
 

5.4.2.2 Nazorg in verband met de vroegere steenkoolmijnactiviteiten 
 

Door middel van haar dochtermaatschappij Mijnen NV ziet LRM toe op de sociale 
(uitvoering van CAO’s, afhandeling van het sociaal passief o.m. brugpensioen, 
arbeidsongeval, “kolengeld”, weduwen- en wezenrenten) en milieuhygiënische 
verplichtingen (sanering mijnterreinen en restauratie of sloop van mijngebouwen, 
mijnschade en bemaling) die voortspruiten uit de mijnsluitingen.  Voor deze nog 
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uitstaande verplichtingen werden voorzieningen aangelegd ten belope van 2,295 
miljard BEF (56,9 miljoen €). 

 
 

5.5 De nieuwe beleidsintenties rond het economisch overheidsinitiatief inzake 
risicokapitaal 

 
 

5.5.1.1 Algemeen : is er nog ruimte voor het economisch overheidsinitiatief in de sector 
van het risicokapitaal ? 

 
Steeds meer overheerst de mening dat de overheid nog slechts initiatieven moet 
tonen in die domeinen waar de privé-sector onvoldoende aanwezig is en die 
bovendien nog als maatschappelijk wenselijk worden gezien.  Volgens deze 
mening is de overheid een tijdelijk corrigerende actor, die zich moet terugtrekken 
van zodra het privé-initiatief op eigen benen staat en de markt kan bedienen. 
 
In dat opzicht stelt zich de vraag in welke mate de risicokapitaalmarkt in 
Vlaanderen nog behoefte heeft aan een overheidsinitiatief.  Een andere vraag die 
moet beantwoord worden, is of dit overheidsinitiatief nog via de GIMV moet of 
kan gerealiseerd worden. 
 
Uit de ontstaansgeschiedenis van de GIMV kan afgeleid worden dat de markt 
voor risicokapitaal op het einde van de jaren ’70, begin van de jaren ’80 
nauwelijks ontwikkeld was in Vlaanderen.  Vlaanderen verkeerde in die periode 
in een diepe economische crisis zodat bedrijven die nood hadden aan kapitaal, 
geen beroep konden doen op het aanwezige geld in de markt en zich met 
vreemd vermogen moesten financieren.  Deze situatie was een goede 
voedingsbodem voor de oprichting van een overheidsinstelling die kon voorzien 
in de behoeften aan risicokapitaal.  In het spoor van de GIMV ontstonden 
bovendien nieuwe private investeringsmaatschappijen zoals Advent, Benevent 
enz.  Het stijgend aantal private investeringsmaatschappijen doet de vraag rijzen 
of de rol van de overheid niet uitgespeeld is en venture capital market volledig 
aan het privé-initiatief moet overlaten. 
Aan deze vraag kan meteen een belangrijke opmerking gekoppeld worden.  Men 
moet niet alleen kijken naar de evolutie van het aantal kapitaalverstrekkers in de 
markt, maar ook naar de klanten aan wie zij kapitaal verstrekken.  Dit laatste 
slaat dan vooral op de levenscyclus van de te financieren onderneming.  Een 
belangrijke vaststelling, die ook bij de analyse van de Vlaamse 
risicokapitaalmarkt zal opduiken, is dat de overheid vrijwel als enige marktspeler 
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voor de financiering van starters overgebleven is 32.  Een van de redenen hiervoor 
is dat startende bedrijven heel veel werk vragen en er van de investeerder zeer 
veel geduld gevraagd wordt vooraleer hij zijn investering ziet renderen, als dit al 
het geval mocht zijn.  Het ligt voor de hand dat er vanwege de private sector 
weinig interesse is voor dit segment.  Hierin is dus zeker nog een rol weggelegd 
voor het overheidsinitiatief. 
 
Naast de financiering van starters is de derde functie van de GIMV een 
belangrijke hefboom geweest voor de ondersteuning van maatschappelijk 
relevante projecten, indien de Vlaamse overheid dit tenminste wenste.  Een 
voorbeeld van een dergelijk maatschappelijk project was de oprichting van 
Telenet Vlaanderen dat tot doel had de Vlaamse communicatiesector te 
stimuleren.  Een ander zeer recent voorbeeld van een maatschappelijk project 
waarin de Vlaamse overheid een rol speelt door het verschaffen van 
risicokapitaal is de beslissing tot de oprichting van een Vlaams Participatiefonds 
voor de sociale economie33.  Het fonds moet in samenwerking met de privé-
sector en actoren van de sociale economie tot stand komen.  Het fonds zal via 
participaties en achtergestelde leningen risicokapitaal verstrekken aan 
ondernemingen in de sociale economie en bedrijven die initiatieven in de sociale 
economie willen opstarten. 
 
Kortom, de kleinschaligheid van de projecten en het soms hoge risicogehalte 
schrikken de traditionele kapitaalverschaffers af. 
Dit laatste wordt bevestigd door de heer Raynier van Outryve, die bijna twintig 
jaar voorzitter was van de GIMV, in een interview met de Standaard34.  Op de 
vraag of een investeringsmaatschappij waarin de overheid een belangrijke rol 
speelt, nog wel een bestaansreden heeft, aangezien er vandaag toch genoeg 
risicokapitaalverschaffers zijn, antwoordt de heer van Outryve : “Er is inderdaad 
een overvloed aan dergelijke kapitaalverschaffers.  Maar je stelt vast dat almaar 
meer geld gaat naar minder risicovolle investeringen.  De GIMV heeft een 
specifieke opdracht om te investeren in starters.  Daarvoor zijn geen grote 
sommen geld nodig.  Eigenlijk verschilt die aanpak niet van die van twintig jaar 
geleden.  Ik hoop dat de GIMV die rol blijft spelen.  Misschien in samenwerking 
met anderen en bij voorkeur op een Europese schaal.  Dat is trouwens ook de 
vraag van de ondernemers.  En als ik dan toch een wens mag doen : dat de 
Vlaamse roots van de GIMV behouden blijft.”. 
 

                                                 
32 Naar een privatisering van de GIMV ?, Vandesavel David, K.U.L, 1998 en De privatisering en 

beursintroductie van de GIMV, Coucke Tom, K.U.L., 1999 
33 Beslissing van de Vlaamse regering van 21 december 2001 tot oprichting door de PMV van de cvba 

Trividend, het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie 
34 Interview “Twintig jaar GIMV”, de Standaard, 21 december 2000 
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Op de vraag of de derde functie en meer algemeen het economisch 
overheidsinitiatief nog door de GIMV waargemaakt kan worden, kan uit de 
beleidsbrief 2002 betreffende het economisch overheidsinstrumentarium van 
Vlaams Minister Dirk Van Mechelen worden afgeleid dat de 
Participatiemaatschappij Vlaanderen het beleidsinstrument bij uitstek zal worden 
voor het economisch overheidsinitiatief in Vlaanderen.  Deze beleidskeuze sluit 
aan bij de teneur van de debatten die naar aanleiding van de verdere 
privatisering van de GIMV werden gevoerd en de beleidsbrief Economie voor de 
periode 2000-2001 en is eigenlijk een logische optie die reeds zijn weerslag vindt 
in artikel 6, 3° van het decreet van 6 juli 2001 (B. St. 27 juli 2001)35 : “De PMV 
heeft als doel de bijzondere opdrachten uit te voeren die haar in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de economische politiek van het Vlaamse Gewest worden 
toevertrouwd.  In dat kader kan de PMV kapitaal en andere middelen verstrekken 
aan ondernemingen en de betreffende deelnemingen en vorderingen aanhouden 
en beheren in opdracht van en voor rekening van het Vlaamse Gewest.  De PMV 
legt zich eveneens toe op het realiseren van projecten inzake publiek-private 
samenwerkingvoor alle bevoegdheidsdomeinen door middel van 
gespecialiseerde dochterondernemingen.  Na voorafgaand akkoord van de 
Vlaamse regering is de PMV gemachtigd aandelen van de GIMV te verwerven, 
aan te houden en te verkopen.  De PMV heeft tevens als doel participaties aan te 
houden, met het oog op de realisatie van het Vlaams overheidsinitiatief.”. 
 
Er zijn heel wat stemmen die sinds de verdere privatisering de rol van de GIMV 
als uitvoerder van het economisch overheidsinitiatief in twijfel getrokken hebben.  
Immers, wil de GIMV deze taak nog kunnen uitvoeren, dan is een waarborg voor 
het behoud van de beslissingsautonomie van de Vlaamse overheid vereist. 
Een verdere privatisering via een beursgang doet het gewicht van de private 
sector in de GIMV toenemen en dan stelt zich de vraag of de private partners 
zich kunnen verzoenen met de rol van de GIMV als uitvoerder van het 
economisch overheidsinitiatief.  Kan de GIMV zich in uitvoering van vooral haar 
derde functie nog geduldig blijven opstellen ten gunste van de ondernemingen en 
lang op opbrengsten blijven wachten, nu het belang van de private sector sterk 
zal toenemen ?  Immers de beurs heeft een veel kortere investeringshorizon dan 
een investeringsmaatschappij, zodat het gevaar reëel is dat het korte termijn 
dividend gaat primeren op langere termijn groei.  Inderdaad, de beleggers en de 
speculanten op de beurs hebben minder geduld en zijn niet bereid om jarenlang 
op rendement te wachten.  Dit kan ertoe leiden dat de GIMV, die dagelijks zijn 
koers in het oog houdt, risico’s zal mijden met alle gevolgen vandien voor de 
derde functie-opdracht.  

                                                 
35 dit decreet is er gekomen na een parlementair initiatief van de parlementairen Jacques Laverge, Robert 

Voorhamme, Jos Stassen en André-Emiel Bogaert 



 
- 79 - 

 
 
 

Ook in de parlementaire debatten36 rond de verdere privatisering van de GIMV 
werd herhaaldelijk de vraag gesteld of de GIMV na de verdere privatisering nog 
over voldoende autonomie zal beschikken om de rol van Vlaamse 
investeringsmaatschappij op zich te nemen, vooral ten aanzien van startende en 
groeiende bedrijven. 
Deze stellingname werd ook door de Vlaamse regering gevolgd en mondde uit in 
het decreet van 6 juli 2001 : de verdere privatisering van de GIMV impliceerde 
dat de dubbelzinnigheid over de rol van de GIMV als investeringsmaatschappij 
en over de rol van PMV als uitvoerder van het economisch overheidsinitiatief 
moest weggewerkt worden.  Het doel van dit decreet is de PMV om te vormen tot 
een volwaardige investeringsmaatschappij buiten de GIMV die verantwoordelijk 
wordt voor het economisch overheidsinitiatief.  Verder moet de PMV de GIMV-
aandelen aanhouden met het oog op latere verkoop, de deelnemingen en 
vorderingen beheren in opdracht van en voor rekening van het Vlaamse Gewest 
en PPS-projecten realiseren voor alle beleidsdomeinen d.m.v. gespecialiseerde 
dochterondernemingen. 
 
 
De structuur ziet er na het decreet van 6 juli 2001 als volgt uit : 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Beknopt verslag nr. 71 zitting 1999-2000, 4 juli 2000 

Vlaams 

Gewest 

VPM Gimvindus 

vereffening 

100 

PMV 

100 100 

GIMV 

25 + 1 aandeel 

-3de functie 
-PPS 
-NV Textiel 

-NV Staal 

-Duurzaam ondernemen 

-Scheepskredieten

-Holchem 

-… 
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5.5.1.2 De nieuwe beleidsintenties inzake economisch overheidsinitiatief, in het bijzonder 
t.a.v. risicokapitaal : een Vlaams Kapitaalagentschap VPM, een Vlaams 
Kapitaalagentschap PMV, de hervorming van het Vlaams Waarborgfonds, de 
oprichting van een Startersfonds en tenslotte Small Business Investment 
Companies 

 
In zijn beleidsbrief “Economie – beleidsprioriteiten 2000-2001” heeft Vlaams 
Minister van Economie, Ruimtelijke ordening en Media het toekomstscenario 
geschetst voor de GIMV en de VPM   In deze beleidsbrief wordt het kader voor 
een Vernieuwend Economisch Project voor Vlaanderen voorgesteld.  Het 
uitgangspunt van dit kader bestaat enerzijds in het optimaliseren van de relatie 
tussen de ondernemer/onderneming en de Vlaamse overheid en anderzijds in 
het afstemmen van de beschikbare instrumenten op de actuele noden van de 
Vlaamse economie. 
In het eerste luik staan de Huizen van de Onderneming, de DOE-maatschappijen 
en de DENK-maatschappijen centraal.  De verschillende Huizen van de 
Onderneming zijn in wezen DOE-maatschappijen waarin de adviesfunctie van 
een aantal instellingen wordt geïntegreerd (GOM’s, VIZO en regionale 
preventiecellen).  Achter deze Huizen van de Onderneming situeren zich 
verschillende autonome doe-maatschappijen die zich toeleggen op backoffice-
functies.  In de eerste plaats is er een subsidieagentschap dat zich toelegt op de 
concrete afhandeling van subsidiedossiers.  Daarnaast wordt er een tweede 
DOE-maatschappij voorzien die de kapitaalfondsen beheert nl. de Vlaamse 
Participatiemaatschappij (VPM). 
 
In de beleidsbrief wordt gesteld dat de GIMV de jongste tijd quasi geen rol speelt 
in het uitvoeren van overheidsinitiatieven.  De GIMV is door haar beursnotering 
immers een “gewone investeringsmaatschappij” geworden en kan als dusdanig 
niet meer beschouwd worden als een instrument voor het ondersteunen van de 
strategische en economische doelstellingen van het economisch beleid van de 
Vlaamse Regering (zie supra).  Nochtans moet de overheid over een instrument 
kunnen beschikken om projecten, die door allerlei omstandigheden door het 
privé-initiatief over het hoofd worden gezien, te helpen realiseren.  In het 
verleden deed het Vlaamse Gewest via haar dochter de PMV 
(Participatiemaatschappij Vlaanderen) hiervoor systematisch beroep op externe 
expertise, nl. bij de GIMV.  De beleidsbrief stelt de vraag of de omvorming van de 
VPM tot Doe-maatschappij in de vorm van een Kapitaalagentschap, dat de 
diverse overheidskapitaalfondsen overkoepelt, een nieuw instrument voor 
economisch overheidsinitiatief kan betekenen.  De beleidsbrief geeft geen 
rechtstreeks antwoord op die vraag en gaat niet dieper in op de derdefunctie-
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opdracht in het algemeen van de GIMV maar focust in het bijzonder op 
infrastructuurnetwerkprojecten en het uitvoeren van projecten met een 
uitgesproken maatschappelijke meerwaarde die door het opzetten van een 
publiek private samenwerking binnen een vennootschapsstructuur versneld 
gerealiseerd kunnen worden.  De deskundigheid voor het opzetten van PPS-
projecten bestaat reeds in de GIMV.  Om van deze expertise gebruik te kunnen 
maken, moet eerst de organieke band met het Vlaamse Gewest verbroken 
worden, zodat de vennootschap marktconform kan werken.  De expertise van de 
GIMV kan dan worden overgeheveld via het verzelfstandigen van de PMV.  
Verder kan een deel van de opbrengsten van de verkoop van de GIMV-aandelen 
voor publiek private samenwerkingsinitiatieven worden aangewend door deze 
opbrengsten over te hevelen naar de Vlaamse Participatiemaatschappij.  Indien 
het Vlaamse Gewest opteert om deze middelen aan te wenden voor privaat 
publieke samenwerking kan de VPM via een nieuwe dochter, de DOE-
maatschappij, de per PPS-project opgerichte projectvennootschappen 
kapitaliseren. 
 
In deze beleidsbrief werd echter niet duidelijk gesteld door wie en op welke 
manier de derde functieopdracht van de GIMV in de toekomst zal waargenomen 
worden.  De beleidsbrief 2002 betreffende het economisch overheidsinitiatief 
geeft hierover echter duidelijk uitsluitsel en benoemt de PMV als spilfiguur van 
het Vlaams overheidsinitiatief.  Dan nog stelt zich de vraag hoe PMV zich als een 
volwaardige investerings- en doemaatschappij zal gedragen die durfkapitaal 
verstrekt aan starters en investeert in strategische projecten. 
Uit diverse beleidsdocumenten kan men aflezen dat gedacht wordt aan de 
hervorming van het Vlaams Waarborgfonds, de oprichting van een Startersfonds 
en een Vlaamse variant van de Small Business Investment Companies.  
 
In de beleidsbrief 2000-2001 kondigt de Minister naast de oprichting van een 
Kapitaalagentschap een aantal nieuwe initiatieven aan ten aanzien van het 
risicokapitaal. 
In de eerste plaats wordt – aldus de beleidsbrief - gestreefd naar een 
herprofilering van het Vlaams Waarborgfonds.  Er zal worden nagegaan hoe het 
Fonds kan worden omgevormd tot een Vlaams Fonds voor starters en groeiende 
ondernemingen en hoe dit kan gelinkt worden aan de oprichting van Small 
Business Investment Companies (zie verder).  Zonder op de resultaten van een 
audit (een sterkte-zwakte analyse die moet nagaan in welke mate het huidig 
instrumentarium van waarborgstrekking nog voldoende aansluit bij de thans 
vigerende marktsituatie) voorop te lopen, stelt de beleidsbrief dat het Vlaams 
Waarborgfonds een beleidsinstrument moet worden met duidelijk bepaalde 
doelgroepen.  De werkingsregels moeten zo nauw mogelijk aansluiten bij de 
normale bankpraktijken en zo weinig mogelijk administratieve extra-belasting 
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voor de bedrijven/banken meebrengen.  Voorts is het van belang dat de 
complementaire waarborgen van het Europees Investeringsfonds optimaal 
worden aangewend.  Tenslotte wordt erop gewezen dat een doorgedreven 
benchmarking met gelijkaardige stelsels in het buitenland is aangewezen. 
Meer informatie vindt men in de Memorie van Toelichting bij het nieuwe 
ontwerpdecreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid : “de 
heroriëntatie van het Vlaams Waarborgfonds in de richting van Small Business 
Investment Companies met focus op kleine opstartende of hoog-risico-bedrijven, 
een beperkt segment van de doelgroep der KMO’s, moet complementair gezien 
worden aan de gerichte investeringssteun aan KMO’s.”. 
In het Vlaams Actieplan Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren 2001 wordt ter 
bevordering van het ondernemerschap gesteld dat “de heroriëntering van de 
meertewerkstellingssteun (in het kader van de economische expansie) in 2001 
de verdere uitbouw van het Vlaams Waarborgfonds mogelijk zal maken.  Op dit 
fonds kunnen starters en groeiende ondernemingen beroep doen voor 
risicokapitaal en waarborgen.  Jonge ondernemers kunnen voor het nodige 
groeikapitaal ook terecht bij de vier erkende Business Angels.”. 
Een tweede en een derde initiatief dat in de beleidsbrief 2000 – 2001 wordt 
aangekondigd, betreft de ondersteuning van Business Angel Netwerken tijdens 
hun opstartfase enerzijds en de oprichting anderzijds van Small Business 
Investment Companies die hun aandacht zullen toespitsen op kleinere, 
opstartende of hoog-risico-bedrijven.  Dergelijke SBIC’s zouden dan tijdens een 
welbepaalde periode en aan een vooraf bepaalde terugkoopprijs de helft van het 
kapitaal kunnen verschaffen aan interessante investeringsprojecten.  Daartoe zal 
een gedeelte van de middelen van de expansiesteun worden geheroriënteerd 
naar een specifiek fonds dat onder de vleugels van de VPM kan worden 
beheerd.  Tenslotte zal in dit kader ook nagegaan worden in welke mate ook het 
Vlaams Waarborgfonds kan worden meegenomen in deze oefening. 
Over het Vlaams Waarborgfonds en de SBIC’s vindt men ook in de beleidsbrief 
2002 Economie een zeer beknopte passus : “In de huidige vorm is de afschaffing 
van de garantieregeling risicokapitaal wenselijk gelet op het beperkte bereik en 
het geringe hefboomeffect.  Een aanpassing van het huidige systeem is 
waarschijnlijk niet voldoende aangezien het beperkte succes en de geringe 
hefboomwerking niet het gevolg is van de ontevredenheid met de voorwaarden 
van de garantieregeling en de werking van Vlaams Waarborgfonds. 
De garantieregeling laten uitdoven zonder een alternatief te ontwikkelen is echter 
niet aangewezen.  Ondernemingen die op zoek zijn naar kleine bedragen, maar 
geen zeer hoge groeiverwachtingen kunnen vooropstellen, worden niet bediend 
door de risicokapitaalmarkt.  Overheidsingrijpen is in dit geval verantwoord, meer 
bepaald aan de onderkant van de risicokapitaalmarkt en ten aanzien van staters 
en innovatieve bedrijven. 
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Aantrekkelijke initiatieven zijn het SBIC-programma van de VSA en het 
Nederlandse twinning. 
Het is onze bedoeling om op relatief korte termijn met een voorstel, grotendeels 
gebaseerd op één van de twee bovenvermelde concepten, naar de commissie 
toe te stappen voor discussie.”. 
 
Hoe een en ander er nu concreet zal gaan uitzien, is voorlopig nog niet heel 
duidelijk.  Wel kunnen aanwijzigen gevonden worden in de informatieve nota 
“Beter Bestuurlijk Beleid – Reorganisatie Vlaams overheidsapparaat – 
Beleidsdomein Economie, Werkgelegenheid en Toerisme”37, een toespraak van 
de Vlaamse Minister-President38 en het actieplan ondernemen voor 2002-200339. 
 
In de informatieve nota wordt het “economisch overheidsinitiatief” expliciet als 
een beleidsveld gecatalogeerd dat behoort tot het bevoegdheidsdomein 
Economie-Werkgelegenheid-Toerisme, maar kan de GIMV als beursgenoteerde 
onderneming niet langer meer het vehikel zijn, waarlangs de overheid haar 
economische politiek kan concretiseren.  Deze opdracht wordt voortaan 
hoofdzakelijk toevertrouwd aan het Kapitaalagentschap PMV, dat het statuut 
krijgt van verzelfstandigd agentschap.  Naast de PMV zijn er nog twee 
Kapitaalagentschappen met het statuut van verzelfstandigd agentschap die 
instaan voor het uitvoeren van het economisch overheidsinitiatief nl. de VPM en 
de LRM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Beter Bestuurlijk Beleid – EWT – Einddocument – finale versie – 10 december 2001 
38 Toespraak van Patrick Dewael, Vlaams Minister-President, ter gelegenheid van de VEV-nieuwjaarsreceptie, 

7 januari 2002 
39 Actieplan ondernemen, “Een kleurrijk programma voor de Vlaamse economie”, Vlaams minister voor 

Economie, Buitenlandse handel en huisvesting, Jaak Gabriëls, 23 januari 2002 
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Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de taakstelling van de drie 
Kapitaalagentschappen, alsmede een motivering voor de oprichting ervan als 
een verzelfstandigd agentschap. 
 

Tabel 13 : taakstelling en motivering voor de oprichting van Kapitaalagentschappen 
als verzelfstandigde agentschappen 

Benaming Taakstelling Motivering 
Vlaamse participatiemaatschappij (VPM) Aanhouden GIMV-restant na verdere 

verkoop 
Zie motivering bij PMV  

Participatiemaatschappij Vlaanderen ?? Uitvoeren bijzondere opdrachten 
(Economie) van de Vlaamse regering 

?? Aanhouden GIMV -aandelen bestemd 
voor verkoop 

?? Realiseren van PPS-projecten d.m.v. 
gespecialiseerde 
dochterondernemingen 

?? Uitvoeren van het overheidsinitiatief 
 
Als afgeleiden van deze ruime 
begripsomschrijving is ten titel van 
voorbeeld te vermelden : 
?? Oprichting van een Startersfonds 

(/SBIC) 

?? Beheer van een Vlaams 
Waarborgfonds  

?? Oprichting van een 
Stadskernvernieuwingsfonds  

?? Deelname aan het TRIVIDEND-fonds 
(het zogenaamde participatiefonds 
voor meerwaardeneconomie) 

?? Sanering van zgn. Brown-
sites/bedrijfsterreinen 

?? Opvangstructuur voor diverse 
overheidsondernemingen of 
participaties (bv. Beheer van NV 
Textiel en NV Staal) 

?? Initiatieven voorstellen en uitvoeren in 
het kader van een zgn. 
ontwikkelingsfunctie, m.a.w. nieuwe 
producten lanceren waarin de 
overheid normaliter betrokken zal zijn 
(bv. Omdat de privé-markt er (nog) 
niet instapt). 

Verzelfstandigd agentschap : 
?? Specifieke bestuurders 
?? Geloofwaardigheid naar het 

bedrijfsleven toe 
?? Risico opsplitsen in afzonderlijke 

rechtspersonen 

?? Om redenen van doorzichtigheid en 
transparantie zoveel mogelijk de 
regelgeving voor privaatrechtelijke 
vennootschappen volgen 

?? Besluitvaardigheid en 
slagkracht/autonomie qua uitvoering 

?? Specifiek personeelsbeleid kunnen 
voeren 

?? Vraag naar geschikte juridische vorm 
om PPS uit te werken 

Limburgse Reconversiemaatschappij 
(LRM) 

??Beheren mijnterreinen en 
mijnbouwpatrimonium 

??Investeringen in ondernemingen 
(Limburgse ondernemingen) 

??Mede-ontwikkeling van sites tot 
bedrijfsterreinen 

??Sociale- en milieuverplichtingen uit 
mijnsluiting nakomen 

??Uitvoeren van bijzondere opdrachten 
van de Vlaamse regering 

Verzelfstandigd agentschap : 

?? Onafhankelijke bestuurders 
?? Geloofwaardigheid naar het 

bedrijfsleven toe 
?? Risico opsplitsen in afzonderlijke 

rechtspersonen 

?? Om redenen van doorzichtigheid en 
transparantie zoveel mogelijk de 
regelgeving voor privaatrechtelijke 
vennootschappen volgen 
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van de Vlaamse regering ?? Geen hiërarchische relatie met 
verantwoordelijke minister (insteek 
LRM) 

?? De structuur moet helpen het 
bedrijfsleven te overtuigen dat LRM 
niet concurrentievervalsend werkt 

?? Besluitvaardigheid en slagkracht 
?? De publieke geloofwaardigheid 

omtrent herallocatie van middelen, 
voortspruitend uit mijnsluitingen, aan 
reconversie in Limburg 

?? Specifiek personeelsbeleid kunnen 
voeren 

?? Vraag naar geschikte juridische vorm 
om PPS uit te werken 

 
Uit de informatieve nota blijkt dat er gedacht wordt aan de oprichting van een 
Startersfonds, waarbij een link zou worden gelegd naar SBIC’s.  De PMV zou 
instaan voor het beheer van het Waarborgfonds en de oprichting van het 
Startersfonds.  Met het oog op de oprichting van het Vlaams Startersfonds werd 
door de Vlaamse regering op 21 december 2001 beslist om het kapitaal van VPM 
te verhogen met 12,395 miljoen €.  Zoals reeds gezegd, blijkt uit de 
beleidsdocumenten dat het Waarborgfonds zal hervormd worden en er een 
Startersfonds wordt opgericht.  Hoe een en ander op elkaar zal afgestemd 
worden of in elkaar zal overvloeien, moet nog verder uitgeklaard worden. 
Deze beleidsintenties worden door de Vlaamse Minister-President bevestigd in 
een nieuwjaarstoespraak van 7 januari 2002.  In deze toespraak wees hij op een 
gebrek aan ondernemerscultuur in Vlaanderen, wat ondermeer tot uiting komt in 
een gebrekkige kapitaalvoorziening in hoofde van startende en kleine 
ondernemingen.  Om hieraan te verhelpen wordt gedacht aan de oprichting van 
een Vlaamse variant van de Small Business Investment Companies, die moeten 
opereren in een private markt.  Om dat te kunnen verwezenlijken moeten 
particulieren via een fiscaal voordeel ertoe aangezet worden om te investeren in 
dergelijke SBIC’s.  De Vlaamse Minister-President rekent hiervoor op de 
beperkte fiscale autonomie die aan de Gewesten werd toegekend in het kader 
van de Lambermont-akkoorden : de Gewesten kunnen voortaan kortingen 
toekennen op de personenbelasting binnen een vork van 3,25 % in 2001 tot 6,75 
% in 2004.  M.a.w. de Vlaamse overheid hoopt particulieren te kunnen stimuleren 
om te investeren in de SBIC’s door hen via de personenbelasting een beperkte 
belastingvermindering toe te kennen op het door hen in de SBIC’s geïnvesteerde 
bedrag. 
Het systeem kan volgens de Minister-President op gang getrokken worden met 
een tijdelijke injectie van de VPM.  Dit is trouwens reeds gebeurd (zie supra) met 
het oog op de oprichting van een Vlaams Startersfonds.  Momenteel wordt 
onderzocht of en in welke mate het Startersfonds in de aanvangsperiode direct 
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zou kunnen participeren in deze SBIC’s.  Verder dienen de technische 
modaliteiten en voorwaarden nog besproken en uitgewerkt te worden. 
In het Actieplan ondernemen tenslotte kan men nog enige indicaties afleiden 
m.b.t. de beleidsintenties inzake risicokapitaal.  In het actieplan worden een vijftal 
krachtlijnen vooropgesteld, die moeten instaan voor de structurele versterking 
van de groeikracht van de Vlaamse economie.  Een van deze krachtlijnen betreft 
de versterking van de financiële structuur van de ondernemingen.  Deze 
doelstelling moet ondermeer nagestreefd worden door acties gericht op de 
activering van het risicokapitaal en investeringen : “De Vlaamse regering stort 
12,5 miljoen € in het nieuwe Startersfonds als hefboom om het structureel 
risicokapitaal in Vlaanderen te activeren.  Parallel daarmee wordt 10 miljoen € 
uitgetrokken ter financiering van een fiscale incentive, die beleggingen van 
particulieren – het zogenaamde informele risicokapitaal – in ondernemingen 
stimuleert.  De modaliteiten van beide regelingen worden op maat van de 
Vlaamse ondernemingen binnen de eerstkomende 6 maanden gefinaliseerd. 
De waarborgregeling investeringskredieten wordt omgevormd tot een modern 
instrument.  Daarbij wordt geopteerd voor een systeem van automatische 
waarborg dat maximaal gebruik maakt van de ter beschikking staande Europese 
middelen.  Voor de Vlaamse KMO impliceert dit een snellere en meer soepel 
procedure bij een ruimer aantal kredietverstrekkers.  Op deze wijze moet het 
marktaandeel in het KMO-krediet van het Waarborgfonds van de huidige 1 % 
opgekrikt worden naar 3 % in 2004.”.   

 
 
5.5.1.3 Een vergelijking met de beleidsintenties inzake overheidsinitiatief en 

risicokapitaal in Wallonië 
 

In Wallonië is op initiatief van de Waalse Minister van Economie en KMO’s, 
Serge Kubla, een ontwerpdecreet opgesteld dat tot doel heeft de verschillende 
overheidsinstrumenten ter ondersteuning van de kleine ondernemingen te 
hergroeperen.  De nieuwe koepel, Sowalfin (Société wallonne de financement), 
zou de derde pijler van het regionale ondersteuningsbeleid vormen.  De SRIW 
(de Waalse tegenhanger van de GIMV) die zich richt op de grote ondernemingen 
en Sogepa (Société wallonne de gestion et de participations) dat zowel 
participaties in ondernemingen neemt en beheert als participaties in 
investeringen (de Invests) beheert voor het Waalse Gewest en het economisch 
overheidsinitiatief waarborgt in de staalsector, vormen de twee andere pijlers van 
het Waalse regionale ondersteuningsbeleid. 
 
De oprichting van Sowalfin moet gekaderd worden binnen het Toekomstcontract 
van de Waalse regering, waarin de steun voor KMO’s en de kleinste bedrijven 
een belangrijke plaats kreeg toebedeeld. 
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Om het beleid beter te stroomlijnen en om de overheidsbijdrage voor bedrijven te 
vergemakkelijken, herschikt Kubla de financiële overheidsinstrumenten voor 
deze categorie van bedrijven onder één koepel, Sowalfin.  Hiervoor is een 
ontwerpdecreet opgesteld dat nog door het Waalse Parlement moet worden 
goedgekeurd. 
 
Om de herschikking mogelijk te maken, wil minister Kubla de bestaande structuur 
van de Financière Wallonne des PMI (FWPMI) gebruiken.  De Waalse 
investeringsmaatschappij SRIW is op dit ogenblik nog de enige eigenaar van de 
FWPMI.  Kubla wil de Financière als koepelorganisatie onder naam Sowalfin 
omvormen tot een gespecialiseerd filiaal voor KMO’s en de kleinste 
ondernemingen.  Gelijktijdig met de oprichting van Sowalfin zal het decreet van 6 
mei 1999 op het Waalse Waarborgfonds (Société de garantie régionale wallonne, 
SGRW) opgeheven worden en zal de voogdij over de investeringen (de Invests), 
dat momenteel nog door Sogepa wordt uitgeoefend wordt, aan Sowalfin 
toevertrouwd worden. 
De SRIW blijft voorlopig meerderheidsaandeelhouder maar de participatie kan 
verminderen.  Het Waalse Gewest neemt geleidelijk een deel van de aandelen 
over. 
 
Sowalfin moet simpele en functionele financieringsproducten aan de Waalse 
kleinere bedrijven aanbieden.  Hiervoor krijgt de koepelorganisatie de opdracht 
van de regering om samen te werken met de banksector en met de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  De bedoeling is om de administratieve 
rompslomp tot een minimum te herleiden.  De onderneming richt zich tot de bank 
die zoals gewoonlijk een kredietdossier opent.  Het is vervolgens de bank zelf die 
zich tot Sowalfin zal wenden.  Hiervoor dienen geen administratieve formaliteiten 
vervuld te worden.  Het is op basis van het bankdossier dat Sowalfin één of 
meerdere van zijn financiële steuninstrumenten kan inschakelen.  In geen enkel 
geval mag de koepelorganisatie meer dan 50 % van de financiering of de 
verzekering van individuele bedrijfsdossiers opnemen.  Het is de bedoeling van 
de Waalse regering om een efficiënt werkend instrument van publieke en private 
samenwerking te ontwikkelen. 
 
Om de toegang te vergemakkelijken moet Sowalfin zich als uniek loket 
ontwikkelen.  Via een internetsite of via andere communicatiekanalen moeten de 
kleine bedrijven voor alle volledige informatie- en financieringsdiensten bij de 
koepelorganisatie terechtkunnen. 
 
Samengevat kunnen de opdrachten van Sowalfin als volgt omschreven worden : 

?? de actuele opdracht van de FWPMI nl. het toekennen van leningen in 
samenwerking met de banken: 
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?? het toekennen van een gewestwaarborg in overeenstemming met de 
banksector voor de verschillende soorten kredieten aan KMO’s; 

?? het verzekeren van de prefinanciering van premies toegekend in het 
kader van de doelstellingen 1 en 2; 

?? voogdij uitoefenen over de investeringen en hun doelstellingen 
verduidelijken en versterken. 

Bovendien is de Waalse regering van plan om de koepelorganisatie met een 
aantal nieuwe opdrachten te belasten : 

?? kapitaalgaranties verschaffen aan private investeerders of 
risicokapitaalgroepen die in kleine en middelgrote ondernemingen 
investeren; 

?? micro-kredieten op middellange en lange termijn tegen gunstige 
voorwaarden toestaan aan de kleinste ondernemingen; 

?? het overnemen van de noodzakelijke bankgaranties voor 
exportoperaties door rechtstreeks kredietverlening of cofinanciering; 

?? zich met specifieke kredieten meer richten op kleine bedrijven die in het 
buitenland investeren; 

?? garanties verschaffen voor leningen die door risicokapitaalgroepen 
worden aangegaan bij financiële instellingen.  
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5.5.1.4 Intermezzo 1 : Small Business Investment Company’s  
 
 
5.5.1.4.1 Inleiding 
 

Uit de recentste beleidsdocumenten blijkt dat het idee van de Small Business 
Investment Companies meer en meer veld wint.  Ook de Europese Commissie 
is de idee van SBIC’s niet ongenegen.  In het derde voortgangsverslag 
betreffende de tenuitvoerlegging van het actieplan risicokapitaal40 stelt de 
Commissie “dat zij haar financiële instrumenten op een creatieve wijze zal 
blijven hanteren om de investeringen door de particuliere sector nog meer te 
stimuleren.  In dit verband is de Commissie van oordeel dat bijvoorbeeld 
financiële instrumenten waarvan een hefboomeffect op bestaande particuliere 
durfkapitaalfondsen uitgaat, zoals het als succesvol beschouwde Amerikaanse 
programma SBIC (vermeld in voetnoot), kunnen worden beschouwd als het 
logische uitvloeisel van de garanties voor kapitaalinvesteringen (die reeds in tal 
van lidstaten ingang hebben gevonden en één van de nieuwe elementen 
vormen van de MKB-garantiefaciliteit).”. 
 
In deze rubriek wordt het fenomeen van de SBIC’s toegelicht om de lezer enig 
inzicht te verschaffen in de werking van dit instrument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 COM (2001) 605 definitief 
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5.5.1.4.2 Small Business Investment Programma  
 

De Small Business Investment Company Program heeft als doel de leemte aan 
risicokapitaal ten behoeve van startende en groeiende ondernemingen op te 
vangen. 
Small Business Investment Companies (SBIC’s) zijn particuliere 
durfkapitaalondernemingen die opgericht werden en worden onder de Small 
Business Investment Act van 1958 en die een licentie krijgen van de Small 
Business Administration (SBA) van de federale overheid van de VS.  De SBIC’s 
stellen risicokapitaal ter beschikking van kleine ondernemingen41.  Naast de 
beschikking over hun eigen vermogen kunnen zij hiervoor ook obligaties 
uitschrijven en participatiebewijzen uitgeven die een 100 % staatswaarborg 
genieten, om deze additionele middelen te investeren in kleine ondernemingen. 
Naast aandelenkapitaal en lange termijnleningen verschaffen de SBIC’s ook 
debt-equity investments (omzetting van schuldkapitaal in risicodragend 
aandelenkapitaal) en managementbijstand. 
 
De meeste SBIC’s zijn opgericht door een kleine groep van lokale investeerders 
maar velen zijn ook eigendom van commerciële banken42.  Een SBIC moet 
gelegen zijn in de VS en mag niet investeren in andere SBIC’s, financiële 
instellingen, vastgoed, ondernemingen met minder dan de helft van hun activa 
en productie in de VS of ondernemingen die opbrengsten gebruiken voor het 
verwerven van landbouwgrond. 
 
De Small Business Administration is een onafhankelijk overheidsagentschap 
dat werd opgericht door het Congres om de kleine ondernemingen te 
ondersteunen.  De SBA heeft meer dan 100 kantoren die kleine ondernemingen 
ondersteunen met financiële bijstand door garanties te verschaffen op leningen, 
met adviesverstrekking, bij overheidscontracten, met managementbijstand en 
tenslotte met goedkope publicaties. 
 
Kleine ondernemingen kunnen steun krijgen onder het SBIC-programma in de 
steun van aandelenkapitaal, lange termijnleningen en managementbijstand. 
 
 
 
 

                                                 
41 Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met niet meer dan 500 werknemers, met 

een nettowaarde van maximaal 18 miljoen $, en een gemiddeld netto-inkomen voor de voorbije twee jaren 
van maximaal 6 miljoen $. 

42 Eigenlijk zijn er twee soorten SBIC’s, nl. de gewone SBIC en de speciale SBIC (SSBIC).  Deze laatste is 
gericht op de financiële noden van ondernemers die de mogelijkheid om een eigen bedrijf te bezitten en te 
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5.5.1.4.3 Erkenningsvoorwaarden voor SBIC’s 
 

Vooraleer de SBA volgens de bepalingen van de Small Business Investment 
Act van 1958 een licentie toekent aan een SBIC, moet deze laatste een 
applicatie invullen met een goed gestructureerd business plan en de 
voorgenomen investeringen.  Daarin moeten de soorten investeringen, de 
beoogde industrietakken en de levensfase van de betrokken ondernemingen 
met hun geografische locatie vermeld worden.  De SBA eist tevens een 
minimale investering van 5 miljoen $ via het eigen kapitaal van de SBIC. 
Als de SBIC gebruik wil maken van participatiebewijzen is een 
minimuminvestering van 10 miljoen $ aan eigen kapitaal vereist.  Minimum 30 
% van het eigen vermogen van de SBIC moet afkomstig zijn van bronnen die 
onafhankelijk zijn van het management. 
 
Naast deze financiële voorwaarden is een gekwalificeerd management het 
primair criterium om een licentie van de SBA te bekomen.  De SBA controleert 
en geeft haar goedkeuring over toekomstgerichte ondersteunende 
managementteams op basis van hun professionele capaciteiten en karakter.  
Eens de licentie verkregen moet elke SBIC een éénmalige kleine 
onkostenvergoeding betalen voor de licentiegoedkeuring en jaarlijks een 
financieel rapport binnenbrengen bij de SBA die een voortdurende controle 
functie over de erkende SBIC’s uitoefent. 
 
 

5.5.1.4.4 Hefboomwerking 
 

Een financieel gezonde SBIC die nood heeft aan extra financiële middelen kan via 
de SBA beroep doen op een geldbedrag dat maximaal 2 tot 3 keer groter is 
(afhankelijk van het type additionele financiering) dan zijn eigen privé-vermogen, 
zolang dit bedrag onder de 90 miljoen $ blijft.  Hierdoor wordt een financiële 
hefboom gecreëerd op basis van privé kapitaal en door middel van door de 
overheid aangebracht additioneel kapitaal. 
De SBIC verwerft dit additioneel kapitaal in concreto via de verkoop van obligaties 
(debt securities) die door de SBA “gepooled” worden in een “investment trust” en 
vervolgens worden gefinancierd via de kapitaalmarkt.  Deze obligaties hebben een 
looptijd van 5 tot 10 jaar en de intrestvoet op deze obligaties wordt bepaald door 
de heersende marktcondities op het tijdstip van verkoop. 
Naast de overheidshefboom kunnen de SBIC’s ook genieten van verscheidene 
belastingvoordelen. 
 

                                                                                                                                                         
leiden, ontzegd werd wegens sociale of economische discriminatie.  De benaming SBIC wordt echter voor 
beide types gebruikt, aangezien ze, buiten enkele verschillen, onder dezelfde regelgeving vallen. 
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Sinds de Small Business Enhancement Act van 1992 kan de SBIC naast obligaties 
nu ook participatiebewijzen (participating securities) laten waarborgen door de 
SBA.  De staatswaarborg heeft daarbij geen betrekking op de inbreng van de 
originele oprichters van de SBIC maar enkel op de inbreng van de investeerders 
die in een latere fase inschrijven.  Als vergoeding voor het verstrekken van een 
staatswaarborg op deze aandelen gerelateerde schuldbewijzen, ontvangt de SBA 
een vergoeding van 9 tot 12 % van de winst, na uitbetaling van dividenden. 
 
 

5.5.1.4.5 Achtergrondcijfers 
 

In 200043 zorgde het SBIC-programma voor investeringen in 4.639 
ondernemingen, met een totale waarde van bijna 5,5 miljard $ (4,9 miljard €). 
Het gemiddelde bedrag per lening bedraagt 1.178.331 $ (1.049.551 €). Van de 
4.639 investeringen waren er 2.251 initiële, terwijl er 2.388 als follow-on te boek 
staan. De initiële investeringen zijn wel goed voor 70% van het totale bedrag in 
US$. Via deze investeringen werden er 3.060 ondernemingen bereikt. 

 
De gespecialiseerde SBIC’s bestreken in 2000 3.433 personen, met een 
gemiddelde van 17 per onderneming. De reguliere SBIC’s bereikten 166.842 
werknemers, met een gemiddelde van 125 per onderneming. 
 
Verder blijkt dat in de periode 1995-2000, naar aantal, de SBIC’s 
verantwoordelijk zijn voor maar liefst 45 tot 50% van het aantal venture kapitaal 
financieringen. Dit komt overeen met ongeveer 12 tot 21% van de venture 
capital financiering in US$ in die periode. 
 
Zo’n 50% van de financieringen (in US$) vinden plaats in bedrijven die jonger 
zijn dan 2 jaar. Dit percentage stijgt tot 80% als de bedrijven jonger dan 6 jaar 
meegenomen worden. 
 
Indien men de evolutie van 1991 tot 2000 bekijkt (Figuur 7), ziet men sinds 
1996 een sterke stijging van zowel het aantal financieringen als het aantal 
bereikte kmo’s met een klein dipje in 1999. Ook ziet men dat de afstand tussen 
het aantal financieringen en het aantal bereikte kmo’s toeneemt, wat erop wijst 
dat er meer follow-on investeringen plaatsvinden. 

 
 
 
 

                                                 
43 Dit is fiscaal jaar 2000, welk loopt van 1 oktober 1999 tot 30 september 2000. 
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Figuur 7: Evolutie van het aantal financieringen en het aantal bereikte kmo’s    (1991-

2000) 
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Volgende figuur laat zien dat er zich een exponentiële groei voordoet bij de 
evolutie van het aantal financieringen in US$ door SBIC’s. 

 

Figuur 8: Evolutie van de financieringen in US$ (1991-2000) 
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5.5.1.5 Intermezzo 2 : de Tante Agaathregeling in Nederland 
 
 
5.5.1.5.1 Inleiding 
 

Sinds Vlaanderen na de meest recente staatshervorming (de Lambermont-
akkoorden) een korting op de personenbelasting mag toekennen, wordt hierin 
een mogelijke hefboom onderkend om het risicokapitaal in Vlaanderen aan te 
zwengelen (zie supra).  Vaak wordt hierbij verwezen naar de fiscaal vriendelijke 
Tante Agaathregeling in Nederland.  Hieronder wordt zeer beknopt deze 
Nederlandse regeling toegelicht. 
 
 

5.5.1.5.2 Wat is de Tante Agaathregeling 
 

Ingevolge de wet van 15 december 1995 (Staatsblad 642) bestaan er vanaf 1 
januari 1996 fiscale faciliteiten voor directe en indirecte kapitaalverstrekking aan 
beginnende ondernemers.  Deze regeling werd ook wel de Agaathregeling 
genoemd. 
 
De regeling maakt het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om geld te lenen aan 
beginnende ondernemers : als een particulier geld leent aan een beginnende 
ondernemer of aan een fonds dat beginkapitaal verstrekt aan beginnende 
ondernemers, kan hij of zij profiteren van fiscale voordelen.  Op deze manier wordt 
het voor de beginnende ondernemer mogelijk gemaakt om gemakkelijker 
beginkapitaal bij elkaar te sprokkelen. 
De regeling is niet geldig als de particulier en de ondernemer : 

?? samen de onderneming voeren, of; 
?? met elkaar gehuwd zijn of geregistreerde partners zijn, of; 
?? ongehuwd met elkaar samenwonen (d.w.z. in het kalenderjaar waarin de 

lening wordt verstrekt (óf in het voorafgaande kalenderjaar) meer dan zes 
maanden onafgebroken hebben samengewoond en bij de gemeente 
ingeschreven hebben gestaan op hetzelfde adres). 

 
Met ingang van 1 januari 2001 is de Agaathregeling omgevormd tot een regeling 
voor directe en indirecte beleggingen in durfkapitaal.  De regeling blijft dus 
bestaan, zij het in een aangepaste vorm. 
 
 
 
 
 



 
- 95 - 

 
 
 

5.5.1.5.3 Wat zijn de voordelen van de Tante Agaathregeling 
 

a. een extra rentevrijstelling 
Gedurende de eerste acht jaar nadat de lening werd verstrekt, kan men 
profiteren van een extra rentevrijstelling voor de inkomstenbelasting.  Als 
men ongehuwd is, bedraagt deze extra rentevrijstelling maximaal 5.000 
gulden (2.269 €), als men gehuwd is maximaal 10.000 gulden (4.538 €) 
per jaar.  Voor aandelen in een participatiemaatschappij geldt een 
dividendvrijstelling van eveneens 5.000 gulden voor ongehuwden en 
10.000 gulden voor gehuwden (zie verder).  De rente- en 
dividendvrijstelling mogen samen echter nooit meer dan 5.000 
respectievelijk 10.000 gulden bedragen. 
 
Bovendien heeft men alleen recht op de extra rentevrijstelling als de 
ondernemer aan wie geld werd geleend, aan bepaalde voorwaarden 
voldoet : 

?? de ondernemer moet in het jaar waarin de lener de rente 
ontvangt of in het jaar daarvóór (of in beide jaren) recht hebben 
op zelfstandigenaftrek; 

?? de lening moet worden gebruikt voor de financiering van 
bestanddelen die vallen onder het verplichte 
ondernemingsvermogen. 

De extra rentevrijstelling vervalt als de ondernemer niet meer aan deze 
voorwaarden voldoet.  Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. 
 

b. aftrekpost bij kwijtschelding 
Als de ondernemer de lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, dan 
kan de lener hem een deel of zelfs het hele bedrag van de lening 
kunnen kwijtschelden.  Het verlies dat de lener daarbij lijdt, is 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal 50.000 gulden 
(22.689 €) per ondernemer. 
 
Men kan van deze aftrekpost gebruik maken als het volgende geldt : 

?? het bedrag van de lening moet binnen de acht jaar na de 
verstrekking ervan kwijtgescholden worden; 

?? de Belastingsdienst heeft op verzoek van de lener een 
beschikking afgegeven waarin staat dat de ondernemer het 
kwijt te schelde bedrag inderdaad niet meer kan terugbetalen.  
Deze beschikking wordt pas afgegeven nadat er minimaal 12 
maanden zijn verstreken sinds de lening werd verstrekt. 
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c. vrijstelling voor de vermogensbelsating 

De lening die aan de ondernemer werd verstrekt, is gedurende de eerste 
acht jaar vrijgesteld voor de vermogensbelasting. 
 
 

5.5.1.5.4 Modaliteiten van de lening 
 

a. de beginnende ondernemer vraagt een beschikking aan 
De regeling geldt voor leningen aan beginnende ondernemers.  De 
ondernemer moet daarom bij de Belastingsdienst een beschikking aanvragen 
waarin staat dat hij of zij een beginnende ondernemer is.  Daaronder verstaat 
de Belastingsdienst een ondernemer die – in het jaar waarin deze de lening 
krijgt of in het volgende jaar – in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek.  
Ook mag de ondernemer niet meer dan zeven jaar zelfstandigenaftrek hebben 
gehad. 
 

b. de lening moet aan voorwaarden voldoen 
Voor de lening gelden de volgende voorwaarden :  

?? het bedrag van de lening moet minimaal 5.000 gulden (2.269 €) zijn; 
?? de rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente; 
?? het moet om een achtergestelde lening gaan : de eerste acht jaar 

hebben andere schuldeisers dan de lener voorrang bij het innen van hun 
schulden; 

?? de lening moet worden gebruikt voor de financiering van bestanddelen 
die vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld 
een machine en dus niet de eigen woning; 

?? de lening mag niet gebruikt worden om een reeds bestaande lening af te 
lossen 

 
c. vormvoorwaarden 

In de leenovereenkomst moet het volgende uitdrukkelijk vermeld worden : 
?? dat het gaat om een lening volgens de “Tante Agaathregeling”; 
?? dat de lening wordt gebruikt voor de financiering van bestanddelen die 

vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen; 
?? dat het gaat om een achtergestelde lening; 
?? het bedrag; 
?? het rentepercentage; 
?? de looptijd van de lening; 

?? dat de particulier zelf geen geld heeft geleend om de lening te kunnen 
verstrekken; 

?? de sofi-nummers van de particulier en de beginnende ondernemer. 
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5.5.1.5.5 Participatiemaatschappijen 
 

Men kan ook van de extra rentevrijstelling gebruik maken als men geld leent aan 
bepaalde participatiemaatschappijen, de zogenaamde TAR-fondsen (Tante-
Agaathregeling-fondsen).  Het moet dan gaan om maatschappijen die : 

?? beginkapitaal verstrekken aan beginnende ondernemers, of; 
?? leningen verstrekken aan (niet-beginnende) ondernemingen die investeren 

in economische stimuleringsgebieden. 
 

Indien men aandelen heeft in een bepaalde participatiemaatschappij, dan geldt 
een extra dividendvrijstelling.  Deze dividendvrijstelling bedraagt 5.000 gulden 
(2.269 €) als u ongehuwd bent en 10.000 gulden (4.538 €) voor gehuwden. 
 
De rente- en dividendvrijstellingen mogen nooit meer bedragen dan 5.000 gulden 
voor ongehuwden en 10.000 gulden voor gehuwden. 
 
 

5.5.1.5.6 Aanpassingen aan de regeling 
 

Door de nieuwe wet op de inkomstenbelasting die geldt vanaf 1 januari 2001, 
verdwijnt de naam van de regeling, die wordt vervangen door “regeling 
durfkapitaal”.  De regeling zelf blijft bestaan maar wordt wel aangepast.  Om de 
aanpassingen enigszins te kunnen begrijpen, is een korte toelichting over de 
Nederlandse belastinghervorming onontbeerlijk.  
 
Door de nieuwe wet op de inkomstenbelasting werd het belastingstelsel in 
Nederland grondig hervormd.  Het “boxenstelsel” dat vanaf 1 januari 2001 bestaat, 
is het allergrootste verschil tussen het huidige en het nieuwe belastingstelsel.  Tot 
de nieuwe regeling werden alle inkomsten die iemand heeft, bij elkaar opgeteld en 
belast tegen de zogeheten “progressieve tarieven”.  Dit betekent dat 
belastingbetalers die een inkomen uit werk hebben, alle andere verdiensten bij dit 
inkomen moeten optellen en hierover, afhankelijk van de hoogte van het totale 
inkomen, 50 of 60 % belasting moeten betalen.  Dit waren de gebruikelijke tarieven 
van de inkomstenbelasting. 
 
In het nieuwe fiscale stelsel worden de inkomens naar hun aard gescheiden en 
ondergebracht in drie boxen die geheel los van elkaar staan. 
In box 1 komen het inkomen uit werk, winst uit een onderneming en het eigen huis.  
Hier gelden nieuwe tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting (afhankelijk van 
de hoogte van het inkomen) van respectievelijk 32,35 %, 37,60 %, 42 % en 52 %. 
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In box 2 komt een speciaal tarief voor mensen die een belang van 5 % of meer 
hebben in een vennootschap.  Dit zijn veelal directeuren-eigenaren van 
middelgrote en kleinere bedrijven die aldus een “aanmerkelijk belang” in hun eigen 
zaak hebben.  Zij betalen een heffing van 25 % over inkomsten uit aandelen. 
In box 3 wordt het gehele vermogen dat iemand heeft, ondergebracht.  Dat bestaat 
uit spaar- en beleggingstegoeden, het tweede huis, ander onroerend goed met 
uitzondering van het eerste eigen huis, en bezittingen die worden aangehouden 
om mee te beleggen of te handelen, zoals partijen waardevolle schilderijen.  
Uitgezonderd zijn goederen die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik zoals een 
boot, een auto, een caravan.  Over het totale vermogen moet de 
vermogensrendementsheffing worden betaald.  De fiscus gaat ervan uit dat er op 
het vermogen een vast (forfaitair) rendement van 4 % wordt behaald.  Hierover 
moet 30 % belasting worden betaald.  Effectief komt dit neer op een heffing van 
1,2 %.  In box 3 geldt een vrijstelling van bijna 37.500 gulden per persoon plus 
5.000 gulden per kind.  Schulden die zijn aangegaan om het vermogen op te 
bouwen, zoals leningen, mogen van de totale waarde van het vermogen worden 
afgetrokken.  Over het resterende bedrag moet de heffing van 1,2 % worden 
afgerekend. 
 
Wat de aanpassingen aan de Tante Agaathregeling betreft, kan het volgende 
worden vermeld : 

?? een vrijstelling in box 3 (vermogensrendementsheffing) van ruim 103.000 
gulden per persoon voor investeringen in startende bedrijven of 
beleggingsfondsen die speciaal zijn opgericht voor jonge bedrijven; 

?? de vrijstelling geldt bovenop de algehele vrijstelling in box 3 van 37.500 
gulden per persoon; 

?? de vrijstelling geldt naast de vrijstelling voor maatschappelijk beleggen; 
?? daarnaast geldt nog een korting op de te betalen belasting van 1,2 % op 

het geïnvesteerd vermogen. 
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5.6 Positionering van de Belgische en Vlaamse overheid in de venture capital 
sector 

 
In dit onderdeel gaan we dieper in op de positie van de Vlaamse overheid in de 
venture capital sector. 
In hoofdstuk 4.2 werden reeds een aantal indicaties gegeven over de rol van de 
Belgische en Vlaamse overheid in de sector van het risicokapitaal. 
 
In een studie van het IWT44 is gebleken dat het relatieve aandeel van de overheid in 
België in venture capital uiterst belangrijk is geweest.  Meer dan de helft van het 
kapitaal geïnvesteerd in de venture capital industrie in de jaren ’80 was afkomstig 
van de overheid.  Over de periode 1985-1997 beschouwd, heeft de Belgische 
overheid veel meer dan in de ons omringende landen direct geïnvesteerd in de 
venture capital sector. 
De totale vastgelegde portfolio aan investeringen met venture capital in België 
bedroeg in 1997 1,04 miljard € (42 miljard BEF), waarvan naar schattingen van 
Debackere et al. Vlaanderen een aandeel heeft van 87 %, wat overeenkomt met 
een totaal geïnvesteerd bedrag van 892,4 miljoen € (36 miljard BEF).  Vooral de 
GIMV speelt een toonaangevende rol in de Vlaamse risicokapitaalmarkt : de totale 
boekwaarde van de uitstaande risicokapitaalverstrekkingen van de GIMV bedroeg 
voor 1997 384,2 miljoen € (15,5 miljard BEF) en vertegenwoordigt hiermee 37 % 
van de geraamde portfolio in Vlaanderen.  Daarnaast zijn er nog een aantal andere 
Vlaamse overheidsinstellingen die actief participeren op de risicokapitaalmarkt : 
VMH, Gimvindus, LRM. 
 
De studie van het IWT toonde tevens aan dat hoe minder de venture capital 
industrie geïnvesteerd had in startende ondernemingen, hoe belangrijker directe 
overheidsinvesteringen werden, zelfs indien de venture capital sector als geheel 
sterk gegroeid was.  Het lijkt tegenstrijdig dat de overheid zou investeren in een 
sector die zich met privé-geld sterk ontwikkeld heeft.  De regressies tonen echter 
aan dat de overheid zich meende te moeten engageren om het gebrek aan 
investeringen in de zaai- en startfase op te vangen.  Deze vaststelling gold in veel 
sterkere mate voor België dan de omringende landen.  Er zijn twee redenen die de 
sterke betrokkenheid van de Belgische en Vlaamse overheid in de early-stage-
financiering verklaren : 

?? Er waren onvoldoende exitmogelijkheden en het duurde jaren vooraleer een 
exit kon gerealiseerd worden; 

?? De Belgische venture capital ondernemingen met overheidsparticipatie zijn 
historisch gegroeid en hebben ongetwijfeld een belangrijke stimulerende rol 
gespeeld in het verstrekken van kapitaal met een hoge risicograad. 

                                                 
44 Financiering van innovatie in Vlaanderen; de venture capital sector in internationaal perspectief 
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Mede hierdoor bekleedt België verhoudingsgewijs een eerste plaats inzake early-
stage-financiering. 
 
Het grote belang van de rol van de Belgische overheid in de risicokapitaalindustrie 
wordt bevestigd in de aanbevelingen van de Europese Raad van 19 juni 200045 
waarin werd gesteld dat het durfkapitaal in België wordt gedomineerd door de 
openbare sector en wordt gekenmerkt door een hoog percentage beginstadium- en 
hightech-investeringen.  In de aanbeveling van de Commissie van 25 april 200146 
wordt het belang van de interventies van de Belgische overheden herhaald.  
 
Ook een studie van het Federaal Planbureau47 bevestigt het belang van de overheid 
voor de risicokapitaalsector in het algemeen en voor startende ondernemingen in 
het bijzonder in België. 
 

Tabel 14 : deelnemingen in durfkapitaal 1996-1997 

 Overheid 
50 % en meer a 

Privé -sector en overheid 
minder dan 50 % 

Privé -
sector 

Totaal 

Aantal VCF’s (venture capital firms) met deelnemingen 13 8 14 35 
Gemiddeld aandeel van de overheid in het kapitaal van 
de VCF’s 

71% 32 % 0 % 56 % 

Aantal deelnemingen van de VCF’s 321 106 161 588 
Aantal deelnemingen aanwezig in de balanscentrale b 291 90 132 503 
Gemiddelde waarde in miljoen BEF 

Omzet 
Toegevoegde waarde 
Resultaat na belastingen 
Totaal aantal werknemers 
Waarvan industrie 

 
576 
156 
10 

15.764 
12.622 

 
122 
30 
- 3 

1.660 
636 

 
415 
72 
16 

4.528 
3.130 

 
459 
115 
9 

21.414 
15.925 

Starters c 
Aantal deelnemingen aanwezig in de balanscentrale 
Totaal aantal werknemers 
Waarvan industrie 

 
122 
1527 
964 

 
41 
352 
110 

 
56 
769 
460 

 
216 

2.648 
1.534 

Aantal stopzettingen aanwezig in de balanscentrale 32 11 10 52 
a Waaronder 3 VCF’s waar de overheid en de privé-sector elk 50 % van het kapitaal hebben 
b  Er zijn 10 bedrijven waar meerdere VCF’s in participeren.  Vandaar dat het totaal in de laatste kolom niet de som is van de 

drie voorgaande kolommen. 
c Starters of de bedrijven die werden opgericht na 1989. 
Bron : Federaal Planbureau 

 
Uit tabel 14 blijkt dat de investeringsmaatschappijen van de overheid actiever zijn 
dan de privé-ondernemingen in het nemen van participaties in startende en 
risicovolle ondernemingen in België.  In totaal werd er door de overheid kapitaal 
verschaft aan 427 ondernemingen, tegenover 161 door de privé-sector. 

                                                 
45 Aanbeveling van de Raad van 19 juni 2000 betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid 

van de lidstaten en de Gemeenschap, 2000/517/EG, PB L210 van 21 augustus 2000 
46 Aanbeveling van de Commissie inzake de globale richtsnoeren 2001 voor het economisch beleid van de 

lidstaten en de Gemeenschap, COM(2001) 224 definitief. 
47 Overheidsparticipaties in de marktsector in België, H. Spinnewyn, februari 2000 
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Sinds 1990 investeerde de overheid in 163 (75,5 %) nieuw opgerichte bedrijven, 
waarvan er 41 ondernemingen werden opgestart in samenwerking met de privé-
sector.  Deze laatste stond mee aan de wieg van 56 nieuwe ondernemingen.  In 
totaal werden er 2.648 arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan er 1.879 (71 %) tot 
stand kwamen in door de overheid gefinancierde ondernemingen. 
 
Tenslotte kan nog verwezen worden naar het Yearbook 2000 van de EVCA waarin 
een statistisch overzicht van de risicokapitaalsector per land wordt gegeven. 
Hieruit blijkt dat de overheid in België de belangrijkste verschaffer van risicokapitaal 
is en dat de early-stage-financiering in België hoge toppen scheert in vergelijking 
met Europa.  Er werd reeds op gewezen dat in België de overheid een belangrijke 
rol speelt in de early-stage-financiering. 
 

Tabel 15 : verdeling van de investeringen in België naar type van investeerder – 1999 (x 
1.000 BEF) 

 Volume aan 
investeringen 

% Aantal 
investeringen 

% Aantal 
ondernemingen 

% 

Onafhankelijk 5.243.143 19,3 142 28,1 118 27,0 
Captive 8.747.627 32,2 145 28,8 138 31,6 
Semi-captive 3.259.985 12,0 28 5,5 26 5,9 
Overheid 9.915.789 36,5 189 37,7 155 35,5 
Totaal 27.166.545 100,0 504 100,0 436 100,0 
Onafhankelijk (independent) : voor minder dan 20 % in handen van de moederorganisatie 
Captive : voor meer dan 50 % in handen van de moederorganisatie 
Semi-captive : tussen 20 en 50 % in handen van de meoderorganisatie 
Overheid (public sector) : Europees/overheid/lokale overheden/agentschappen/instituten 
Bron : EVCA  

 

 

Tabel 16 : verdeling van de investeringen over de investeringsfasen – 1999 (x 1.000 €) 

 EUROPA BELGIË 
 Volume 

investeringen 
% Aantal 

ondernemingen 
% Volume 

investeringen 
% Aantal 

ondernemingen 
% 

Zaai 467.536 1,9 393 4,6 54.222 8,1 23 5,3 
Start 2.771.872 11,0 2.803 32,8 157.144 23,4 216 49,6 
Expansie 7.432.678 29,6 3.629 42,5 376.799 56,0 157 35,9 
Geherinvesteerde 
meerwaarden 

1.186.228 4,7 510 6,0 35.506 5,3 26 5,9 

Buy-out 13.257.380 52,8 1.201 14,1 49.769 7,4 14 3,3 
Totaal 25.115.694 100,0 8.536 100,0 673.441 100,0 436 100,0 
Bron : EVCA  
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6. DE INSTRUMENTEN TER BESCHIKKING VAN DE OVERHEID  
 

 
6.1 Inleiding 

 
Gelet op het toenemend belang dat de laatste jaren gehecht wordt aan venture 
capital als hefboom voor innovatie en economische hernieuwing, groei en 
werkgelegenheid, hoeft het niet te verwonderen dat zowel nationale overheden als 
de Europese Gemeenschap initiatieven hebben genomen ter stimulering van 
venture capital. 
In dit hoofdstuk wordt het derde onderzoeksobjectief nader geanalyseerd nl. welke 
instrumenten staan de Vlaamse overheid ter beschikking om de ontwikkeling van 
het risicokapitaal in Vlaanderen te bevorderen. 
Voor deze analyse wordt vertrokken van een instrumentaal kader dat door het IWT 
werd gehanteerd in een internationale vergelijkende studie48.  Het IWT zelf verwijst 
naar een studie van de OESO49.  Het door het IWT gehanteerde kader wordt in 
deze studie gespecificeerd naar de Belgische en Vlaamse situatie.  Vooreerst wordt 
echter het actieplan van de Europese Commissie ter bevordering van het 
risicokapitaal voorgesteld. 
 
Het IWT maakt een onderscheid tussen een directe en indirecte rol van de overheid 
in de venture capital sector. 
De directe rol van de overheid houdt in dat zij op een rechtstreekse actieve manier 
participeert in de venture capital sector, m.n. door het opzetten van venture capital 
ondernemingen met overheidsgeld.  Men spreekt in dat verband van de 
ondernemende rol van de overheidssector.  In de Belgische en Vlaamse context 
spreekt men  van het economisch overheidsinitiatief. 
De indirecte rol van de overheid komt er op neer dat zij zorgt voor een 
aantrekkelijker institutioneel, fiscaal en wettelijk kader inzake venture capital.  In dit 
kader spreekt men van de regulerende en stimulerende rol van de overheid. 
 

 
6.1.1 Directe overheidsinvesteringen in de venture capital sector 
 

Door het opzetten van venture capital ondernemingen met overheidsgeld of door 
te investeren in private venture capital ondernemingen kan de overheid directe 
initiatieven ontwikkelen in deze sector. 
 

                                                 
48 Financiering van innovatie in Vlaanderen : de venture capital sector in international perspectief, IWT, 1999 
49 OESO, Government venture capital for technology-based firms, 1997 
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In het algemeen zijn deze rechtstreekse tussenkomsten volgens de OESO 
bedoeld om tegemoet te komen aan de liquiditeitsproblemen voor bepaalde typen 
van investeringen.  Veelal gaat het om ondernemingen in de zaai- en de startfase 
die een te hoog risicoprofiel vertonen voor het aantrekken van privé-kapitaal.  Ook 
technology-based ondernemingen wier lange termijn potentialiteiten onvoldoende 
gewaardeerd worden door de privé-sector, maken het doel uit van de 
rechtstreekse overheidstussenkomst. 
 
Dit wordt bevestigd door de bovenvermelde studie van het IWT waarin de evolutie 
van de venture capital industrie tussen 1985 en 1997 wordt bestudeerd in België 
en, indien mogelijk in Vlaanderen, en vergeleken wordt met de industrie in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk. 
Op basis van regressieanalyses is gebleken dat hoe minder de venture capital 
industrie geïnvesteerd heeft in startende ondernemingen, hoe belangrijker 
overheidsinvesteringen worden, onafhankelijk van het totaal bedrag aan 
investeringen of van investeringen in hoogtechnologische ondernemingen.  M.a.w. 
niettegenstaande de sector de laatste jaren als geheel zeer sterk gegroeid is, 
bleven de directe overheidsinvesteringen in absolute bedragen belangrijk.  Men 
kan zich de vraag stellen waarom de overheid rechtstreeks in een sector investeert 
die zich, dankzij privé-geld, zeer sterk ontwikkeld heeft.  De regressies in de studie 
tonen duidelijk aan dat de overheid investeert om het gebrek aan investeringen in 
de zaai- of startfase van ondernemingen op te vangen.  Deze fase is de meest 
risicovolle en heeft zich daarom minder sterk ontwikkeld dan investeringen in 
latere ondernemingsfasen.  Vandaar dat verschillende overheden gemeend 
hebben zich verder expliciet te moeten engageren voor dit soort investeringen.  

  
 
6.1.2 Indirecte overheidsstimulansen : de overheid als katalysator en stimulator 

van venture capital 
 

Volgens de OESO kan de overheid op een aantal domeinen maatregelen 
ontwikkelen die de venture capital sector op een indirecte wijze ondersteunen.  
Grosso modo kan men stellen dat het gaat om enerzijds financiële stimulansen en 
anderzijds om institutionele regelgeving. 
Meer in het bijzonder gaat het om : 

?? Het creëren van een optimaal investeringsklimaat : de overheid kan een 
fiscaal en regelgevend kader ontwikkelen om het aanbod van venture capital 
te stimuleren.  Het gaat om maatregelen die lange termijn venture capital 
door pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen moeten aanmoedigen en 
om fiscale stimulansen voor venture capital investeringen door business 
angels; 
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?? Het verminderen van het risico voor de investeerders en het verhogen van 
de return voor de investeerders.  Dit is in het bijzonder belangrijk om venture 
capital fondsen te stimuleren die gespecialiseerd zijn in investeringen in de 
zaai-, de start-  en andere vroege investeringsstadia en/of technologie.  
Mogelijke maatregelen die in aanmerking komen, zijn fiscale maatregelen 
ten gunste van dergelijke investeringen, ondersteuningsmaatregelen voor 
het aantrekken van zaaikapitaal, waarborgmaatregelen die een 
investeringsverlies indekken, enz. 

?? Het verhogen van de liquiditeiten voor investeerders.  De vrees om risico-
investeringen op een adequate manier te valideren, weerhoudt institutionele 
investeerders om fondsen te sponseren die gespecialiseerd zijn in de start- 
en andere vroege investeringsstadia.  Venture capital fondsen hebben 
behoefte aan exit- en herinvesteringsmogelijkhededen, bijvoorbeeld via een 
actieve secundaire markt voor IPO’s (initial public offerings); 

?? Het aanmoedigen en faciliteren van het ondernemerschap : de overheid kan 
initiatieven ontwikkelen om nieuwe starters in hoogtechnologische sectoren 
aan te trekken via fiscale stimulansen, informatieve en adviserende diensten 
en de ondersteuning van “business angel networks”. 

 
 

6.1.2.1 Financiële stimulansen 
 

Financiële stimulansen ter bevordering van risicokapitaal vallen uiteen in drie 
categorieën : fiscale stimulansen, subsidies voor venture capital fondsen en 
waarborgen voor venture capital investeringen. 

 
 

6.1.2.1.1 Fiscale stimulansen 
 

Fiscale stimulansen kanaliseren de financiële middelen naar een investering 
door de betrokken kosten te verlagen. 
De directe fiscale stimulansen zijn voornamelijk gericht op vrijstellingen 
toegekend aan privé-personen, indien ze – rechtstreeks of via een venture 
capital onderneming – investeren in (innovatieve) KMO’s. 
 
In België kwam de eerste fiscale maatregel er slechts in 1997, namelijk de 
Privak.  Een privak is een beursgenoteerd investeringsfonds dat belegt in 
groeiaandelen en in niet-beursgenoteerde bedrijven.  Het fonds geniet van een 
voordelig fiscaal statuut, maar daartegenover staat dat het in een strak juridisch 
keurslijf zit.  Zo moet een privak bijvoorbeeld ten minste 80 % van de 
gerealiseerde meerwaarden als dividend uitkeren aan de aandeelhouders. 
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Tot nog toe is er slechts één Privak opgericht nl. Quest for Growth in 1998.  Er 
dient wel opgemerkt te worden dat de fiscale situatie voor venture capital 
investeringen door privé-personen in België uiterst gunstig is : gerealiseerde 
meerwaarden zijn immers volledig onbelast. 

 
 

6.1.2.1.2 Waarborgen voor venture capital investeringen 
 

Waarborgregelingen kanaliseren financiële middelen naar een investering door 
een vermindering van het risico die dergelijke investering met zich meebrengt. 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen waarborgregelingen voor 
leningen en waarborgregelingen voor eigen vermogen. 
In het eerste geval worden specifieke leningen gewaarborgd die door de 
financiële instellingen worden toegestaan aan KMO’s.  Indien de lener op de 
fles gaat, wordt het verlies van de ontlener beperkt tot dat deel dat niet onder de 
waarborg valt.  De financiële instellingen worden op die manier gestimuleerd 
om ondernemingen te financieren die niet tegen de gebruikelijke 
marktvoorwaarden aan kapitaal kunnen geraken.  Om verwachte verliezen van 
waarborgregelingen te compenseren, moet aan de staat een premie betaald 
worden, die varieert van 0 tot 2 %.  Het maximum dekkingspercentage van een 
lening verschilt van land tot land evenals de verschuldigde premie.  Meestal 
dient een hogere premie betaald te worden naarmate het dekkingspercentage 
van de lening hoger is. 
De kosten voor de staat bestaan in de verliezen tengevolge van wanbetaling 
door de investeerder en worden gecompenseerd door de premie. 
In het tweede geval worden de investeringen van venture capital 
ondernemingen gewaarborgd tegen een percentage dat de verliezen dekt die 
kunnen opgelopen worden, ingeval van een faillissement van de 
risicokapitaalontvanger. 

 
Een van de eerste meest opvallende maatregelen ter bevordering van 
risicokapitaal in Europa was de Garantieregeling Particuliere 
Participatiemaatschappijen, die van 1981 tot 1995 van kracht was in Nederland;  
een gelijkaardige regeling was van kracht in Duitsland sedert 1975 en in 
Frankrijk van 1982 tot 1997.  Onder deze regelingen werden een deel van de 
verliezen van venture capital maatschappijen gewaarborgd, waardoor het risico 
van venture capital investeringen verminderde. 
Deze verzekeringen hebben het aanbod van venture capital sterk gestimuleerd; 
er wordt geschat dat het rendement van de Franse venture capital 
ondernemingen dankzij deze regeling 20 % hoger was (AFIC, 1996). 
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Ze werden echter afgeschaft omdat enerzijds de doelstelling van de regelgeving 
gerealiseerd werd – de venture capital industrie werd gestimuleerd – en 
anderzijds deze verzekering voor de overheid uiteindelijk zeer duur was. 
Gelijkaardige waarborgregelingen werden in andere Europese landen of regio’s 
ingevoerd op het ogenblik dat de Nederlandse en Franse regelingen afgeschaft 
werden, nl. in Finland, Denemarken, Vlaanderen (via het Vlaams 
Waarborgfonds) en Oostenrijk. 

 
 

6.1.2.1.3 Subsidies 
 

Tenslotte geven enkele landen en ook de Europese Gemeenschap directe 
financiële stimulansen aan venture capital maatschappijen, hetzij onder de 
vorm van goedkope of renteloze leningen, hetzij onder de vorm van directe 
subsidies. 

 
 

6.1.2.2 Institutionele regelgeving 
 

De overheid kan via regelgeving bepalen welke investeerders een rol kunnen 
spelen in de venture capital industrie of KMO’s kunnen voorzien van de nodige 
financiële middelen. 
 
Tot de institutionele regelgeving hoort vooral de versoepeling van 
beleggingsregels voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen, waardoor ook zij méér kunnen investeren in hetzij 
venture capital maatschappijen, hetzij rechtstreeks in kleine, niet-
beursgenoteerde ondernemingen. 
Zo werden in Frankrijk in 1998 de restricties op beleggingen van 
levensverzekeringsmaatschappijen soepeler, om hen toe te laten een relatief 
beperkt deel van hun beleggingen toe te wijzen aan venture capital beleggingen. 
In België mochten pensioenfondsen (tot 31 december 1998) en 
verzekeringsmaatschappijen maximaal 30 % van hun vermogen investeren in 
niet-beursgenoteerde ondernemingen.  Niettegenstaande het feit dat de overheid 
venture capital wenst te promoten, is het verwonderlijk dat er recent een 
Koninklijk Besluit goedgekeurd is geworden waardoor pensioenfondsen slechts 
10 % van hun vermogen in niet-genoteerde effecten mogen beleggen vanaf 1 
januari 1999. In de praktijk is het wel zo dat de pensioenfondsen nog ver van 
deze norm verwijderd blijven. In 1998 en 1999 werd ongeveer 0,5% van hun 
vermogen belegd in niet-beursgenoteerde bedrijven. 
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6.2 Het actieplan van de Europese Commissie ter bevordering van het 

risicokapitaal 
 
 
6.2.1 Inleiding 
 

In punt 4.1.2 werd er reeds op gewezen dat ook de Europese overheid het belang 
van venture capital onderkent, en dat fundamentele belemmeringen uit de weg 
dienen geruimd te worden. 
In deze rubriek wordt dieper ingegaan op de acties van de Europese Commissie in 
het kader van de venture capital sector. 

 
 
6.2.2 Het actieplan van de Europese Commissie 
 

De Europese Commissie heeft in haar mededeling van april 1998 een actieplan 
ontwikkeld, dat erop gericht is een passend antwoord te bieden op de obstakels 
die volgens haar de ontwikkeling van een pan-Europese risicokapitaalmarkt in de 
weg staan. 

 
 

6.2.2.1 Acties gericht op de fragmentatie 
 

Maatregel Procedure 

Rondetafelconferentie : de invloed van de 
fragmentatie van de Europese markten op de 
verschaffing van risicokapitaal 
“Naar een consensus voor verandering” 

Commissie, 
Lidstaten, 
marktdeskundigen 

Waarneming van de markt en verbetering van 
statistieken en andere informatie over alle 
vormen van risicodragend kapitaal in de EU 

Commissie, 
EVCA 

Gedetailleerde vergelijking van de kosten van 
schuldfinanciering en de kosten van 
financiering met eigen vermogen in heel 
Europa 

Commissie 
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6.2.2.2 Acties gericht tegen barrières van institutionele aard 
 

Maatregel Procedure 
Durfkapitaalfondsen : 
gemeenschapswetgeving betreffende 
bepaalde beleggingsmaatschappijen met vast 
kapitaal 

Commissie, 
Voorstel, 
Raad, 
Europees Parlement 

Traditionele institutionele beleggers 
(Instellingen voor Collectieve Belegging in 
Effecten, pensioenfondsen, 
verzekeringsmaatschappijen) : goedkeuren 
van voorzichtigheidsregels om beleggingen in 
risicodragend kapitaal te bevorderen; follow-
up van het Groenboek “Aanvullende 
pensioenen in de interne markt” 

Lidstaten, 
Raad, 
Europees Parlement 

Meer samenwerking met het oog op de 
bevordering van grensoverschrijdende 
kapitaalbewegingen en harmonisatie van de 
regelgeving 

Commissie, 
FESCO, 
MKB-organisaties, 
EVCA 

Wijziging van de bestaande wetgeving 
?? Prospectus – 

eenvoudige/automatische “één 
paspoort”-procedures voor grote 
bedrijven en KMO’s (een in één 
lidstaat goedgekeurde prospectus 
zou in alle lidstaten moeten 
kunnen gebruikt worden; zo kan 
de mededinging tussen 
effectenbeurzen en 
geldverstrekkers worden 
bevorderd) 

?? Herzien van de bestaande 
boekhoud- en auditregels (gelet 
op de specifieke behoeften van 
KMO’s om hun toegang tot 
risicodragend kapitaal in heel 
Europa te vergemakkelijken) 

Commissie, voorstel, 
Raad, 
Europees Parlement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie, 
mededeling 
 

Omzetting en tenuitvoerlegging van alle 
richtlijnen betreffende financiële diensten 

In behandeling bij de Commissie (met behulp 
van het scorebord van de interne markt) 
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6.2.2.3 Acties tegen fiscale barrières 
 

Maatregel Procedure 
Vermogenswinstbelasting 

?? Effecten van VWB voor durfkapitaal 
?? Onderzoek van de behandeling van 

optiebewijzen op aandelen door de 
belastingdiensten met het oog op de 
bevordering van de oprichting van 
hightechondernemingen 

Lidstaten 

Belastingstelsels voor beginnende 
ondernemingen 

?? Vaststellen van referentiepunten 
?? Vaststelling van goede praktijken 

Lidstaten, 
Commissie 

Belasting van risicokapitaalfondsen 
?? Duidelijkheid over het belastingklimaat 

Lidstaten 

Onderzoek van de belasting van inkomsten 
uit schulden en risicodragend kapitaal 

lidstaten 

 
 
6.2.2.4 Acties tegen gebrek aan hightech-KMO’s 
 

Maatregel Procedure 

Vormen van netwerken en clusters van 
universiteiten, onderzoekscentra, financiële 
instellingen, technische deskundigen, 
bedrijfs- en marketingadviseurs… 

Lidstaten, 
Communautaire programma’s 

Vereenvoudiging van de administratieve 
procedures voor de oprichting van 
ondernemingen opgrond van de optimale 
werkwijzen in de lidstaten 

Lidstaten, 
Commissie moet optimale werkwijze 
vaststellen 

Beperken van de kapitaalvereisten voor de 
oprichting van ondernemingen 

Lidstaten 

De oprichting en de groei van 
hightechondernemingen bevorderen – met 
inbegrip van de oprichting van een pan-
Europese “club” van snel groeiende 
hightechondernemingen die een modelfunctie 
kunnen vervullen, contacten met 
geldverstrekkers,… 

Commissie, 
Lidstaten 
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Follow-up van het Groenboek : hervorming 
van het Europees octrooistelsel 

Commissie, 
Voorstellen 

Ontwikkeling van “op maat gemaakte” 
elektronische handelsmodules voor KMO’s 

Commissie (proef), 
Lidstaten, 
Particuliere sector 

 
 
6.2.2.5 Acties voor menselijke hulpbronnen 
 

Maatregel Procedure 

Bevordering van onderwijs- en 
opleidingsstelsels die ondernemerschap en 
innovatie in de hand werken 
(multidisciplinariteit, creativiteit, portefeuille- 
en risicobeheer…) 

Lidstaten, 
Commissie 

Nagaan welke de opleidingsbehoeften zijn 
van Europese risicokapitaalfondsen en 
hightech-marktmakers 

Commissie 

Overzicht van maatregelen om netwerken 
van Business Angels te bevorderen 

Commissie, 
Lidstaten 

Onderzoek van de voordelen van 
winstdelings- en 
werknemersaandeelhouderschapsregelingen 

Lidstaten, 
Commissie 

 
 
 
6.2.3 Uitvoering van het actieplan en voorstellen tot verdere vooruitgang 
 
6.2.3.1 Inleiding 

 
De diensten van de Commissie hebben onderzocht hoe het actieplan in de 
Gemeenschap wordt uitgevoerd en welke maatregelen de lidstaten hebben 
genomen. 
De Commissie stelt in haar mededeling van 20 oktober 199950 vast dat de 
risicokapitaalmarkten in Europa zich beginnen te ontwikkelen, zij het tegen een 
uiteenlopend tempo.  Een groeiend aantal Business Angels helpt bij de oprichting 
van nieuwe bedrijven, steeds meer risicokapitaal wordt geïnvesteerd in 
groeiondernemingen, nieuwe beurzen bieden groeibedrijven beursgang aan.  De 
omvang en de allocatie van het risicokapitaal zijn echter nog steeds niet 

                                                 
50 COM (1999) 493 van 20 oktober 1999 
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optimaal, omdat er belemmeringen blijven bestaan in de gehele 
financieringsketen, van zaaikapitaal tot Initial Public Offering51. 
Ook in het derde voortgangsverslag52 kunnen een aantal positieve en negatieve 
conclusies afgeleid worden.  De Commissie stelt vast dat de Europese 
durfkapitaalsector in 2000 in omvang is toegenomen, geavanceerder is 
geworden en een stuk beter is georganiseerd.  Alle lidstaten hebben deel gehad 
aan de groei, al blijven er grote verschillen bestaan die wijzen op een vrij 
gefragmenteerde pan-Europese markt.  Bovendien wordt vastgesteld dat 
ondanks deze krachtige groei, de Europese markt nog steeds klein is in 
vergelijking met die in de VS. 
Er is verder vooruitgang geboekt bij de totstandbrenging van een passend 
regelgevingskader om de ontwikkeling van het risicokapitaal te bevorderen.  Op 
een aantal belangrijke terreinen moeten echter nog verscheidene moeilijkheden 
overwonnen worden.  Zo bestaan er nog steeds tal van fiscale barrières, veelal 
met een discriminerend karakter, die de totstandbrenging van een volkomen 
eengemaakte risicokapitaalmarkt in de weg staan. 
De Commissie waarschuwt bovendien voor een negatieve weerslag op het 
groeipad van de risicokapitaalsector, in het bijzonder in de deelmarkten voor 
seed capital en aanloopkapitaal, tengevolge van de daling van de 
aandelenkoersen, de groeiverzwakking en de gebeurtenissen van 11 september 
in de VS. 

 
Op de Europese Raad in Lissabon van maart 2000 drongen de staatshoofden en 
regeringsleiders erop aan dat het Actieplan Financiële Diensten vóór 2005 wordt 
uitgevoerd en dat het Actieplan Risicokapitaal vóór 2003 wordt uitgevoerd.  

 
 

6.2.3.2 Vaststellingen  
 

De Commissie stelt in haar mededeling van oktober 1999 vast dat het 
durfkapitaal in de laatste vijf jaren in Europa een hoge vlucht heeft genomen, 
maar niettemin veel geringer blijft dan in de V.S. en niet voldoende gericht op 
jonge en innoverende ondernemingen.  In 1998 werd voor het tweede 
opeenvolgende jaar 20 miljard euro samengebracht voor onderhandse53 
participaties in Europa, tegenover 3 tot 8 miljard euro per jaar tussen 1988 en 
1996, en werd 14,5 miljard euro geïnvesteerd.  Minder dan de helft, namelijk 

                                                 
51 Beursgang : het introduceren van een vennootschap door het publiek uit te nodigen zich in te schrijven op 

haar aandelen 
52 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging 

van het actieplan voor risicokapitaal, 25 oktober 2001, Com (2001) 605 definitief 
53 Durfkapitaal maakt deel uit van het onderhands kapitaal.  Onderhands kapitaal bestaat uit durfkapitaal en 

Management Buy outs/Manangements Buy Ins.  In beperkte betekenis is onderhands kapitaal kapitaal dat 
wordt geïnvesteerd in de start, de beginnende ontwikkeling of de expansie van een bedrijf, exclusief 
MBO/MBI’s. 
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slechts 7 miljard euro, werd evenwel geïnvesteerd in durfkapitaal, tegenover 12 
miljard euro in de V.S., en slechts 1,6 miljard euro werd geïnvesteerd in 
beginnende bedrijven, tegenover 4,5 miljard euro in de V.S. in 1998.  De 
investeringen in hoogtechnologische bedrijven zijn in Europa van 1997 op 1998 
bijna verdubbeld (van 2,3 miljard naar 4 miljard euro), maar in de V.S. ging ruim 
80 % van het durfkapitaal naar informatietechnologie, biotechnologie en 
gezondheidszorg, tegenover minder dan 28 % in Europa. 
Wat 2000 betreft, stelt de Commissie een krachtige groei vast van de 
durfkapitaalinvesteringen in Europa van ongeveer 10 miljard € in 1999 tot ruim 
19,6 miljard € in 2000.  Deze forse expansie is het gevolg van een toename van 
de gemiddelde omvang van de afzonderlijke investeringen (van 1,6 miljoen € in 
1999 tot 2,3 miljoen e in 2000) en stijgingen met respectievelijk 30 % en 35 % 
van het aantal investeringen en het aantal ondernemingen waarin werd 
geïnvesteerd. 
Daarbij was de groei van de startinvesteringen nog opvallender met een toename 
van bijna 115 % tot 6,4 miljard €, een bedrag – zo stelt de Commissie – dat 
nauwelijks twee jaar eerder de totale omvang van de durfkapitaalinvesteringen 
vertegenwoordigde. 
De meeste ondernemingen waarin werd geïnvesteerd, behoorden tot het 
Midden- en Klein Bedrijf (minder dan 100 werknemers). 
Steeds meer middelen zijn afkomstig van institutionele beleggers.  In 2000 
hebben de pensioenfondsen hun bijdrage ruimschoots verdubbeld in vergelijking 
met het jaar voordien, waardoor zij voor het eerst de belangrijkste bron van 
particulier risicokapitaal vormden (24 %) in plaats van de banken (22 %), terwijl 
de verzekeringsmaatschappijen goed waren voor 13 % van het totaal.  De 
Commissie wijst er evenwel op dat een groot deel van deze investeringen van 
pensioenfondsen voor rekening komt van VS-pensioenfondsen, die met name in 
de Britse particuliere risicokapitaalsector investeerden. 
 
De Europese beurzen voor snel groeiende bedrijven die ongeveer vier jaar 
geleden werden opgericht, zijn sterk gegroeid in 1998 en in de eerste helft van 
1999 vertoonden zij een zeer positieve ontwikkeling.  In 199954 waren ruim 650 
bedrijven genoteerd op de voornaamste Europese beurzen voor groeibedrijven : 
Euro.NM, EASDAQ en AIM.  De eerste helft van 2000 werd gekenmerkt door een 
aanhoudende groei van nieuwe noteringen op de nieuwe markten.  Er waren 
meer dan 250 nieuwe noteringen op de IM in Londen, 130 op de Neuer Markt, 50 
op de Nouveau Marché en 35 op de Nuovo Mercato in Italië.  De nieuwkomers 
op de beurzen voor snelgroeiende ondernemingen trokken 22 miljard € aan 
tegenover 8 miljard € in 1999, al moet daaraan toegevoegd worden dat op de 
traditionele beurzen nog meer vers kapitaal werd aangetrokken.  Deze markten 

                                                 
54 In maart 2000 stonden in totaal 785 ondernemingen genoteerd aan de EASDAQ, AIM en Euro.NM, in 

vergelijking met 4.800 aan de NASDAQ.  De kapitalisatie bedroeg 1/17 van die van de NASDAQ. 
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zijn echter nog dwergen in vergelijking met de Amerikaanse NASDAQ : zij 
noteren achtmaal minder bedrijven, hun totale marktkapitalisatie is 33 maal 
kleiner en zij blijven uiterst gefragmenteerd ondanks de expansie en versterking 
van het Euro.NM-netwerk. 
 
De Europese effectenbeurzen blijven onder druk staan om tot consolidatie en 
integratie over te gaan.  Deze druk is sterk toegenomen als gevolg van de op de 
markt heersende beroering.  Na de oprichting van EURONEXT 55, die ook een 
hightechsegment omvat en dat eind oktober 2001 er een belangrijke Britse poot 
heeft bijgekregen door de overname van de Britse derivatenbeurs (een beurs 
gespecialiseerd in afgeleide financiële producten zoals opties en futures) Liffe, 
heeft de Amerikaanse NASDAQ in april 2001 een meerderheidsbelang 
verworven in EASDAQ, waardoor de pan-Europese effectenbeurs voor 
snelgroeiende ondernemingen werd omgedoopt tot NASDAQ-Europe. 

 
De recente snelle groei van de handel via elektronische 
telecommunicatienetwerken (ECN’s) zal de bedrijven in de toekomst toelaten hun 
aandelen over de hele wereld en 24 uur per dag te noteren en te verhandelen en 
zal bijdragen tot een verlaging van de kosten van het bijeenbrengen van kapitaal.  
Theoretisch moeten de exitmogelijkheden voor de durfkapitaalverstrekker beter 
worden naarmate de liquiditeit groter wordt, maar de groei van deze alternatieve 
handelssystemen geeft ook aanleiding tot bezorgdheid van de toezichthouders 
wat betreft de veiligheid en de bescherming van de belegger. 
 
 

6.2.3.3 Maatregelen ter uitvoering van het actieplan 
 

Sedert april 1998 heeft de Commissie verschillen de maatregelen genomen om 
het risicokapitaal in Europa te bevorderen : 

?? Een lancering van een proefproject ten behoeve van business angels; 
?? Een rondetafelconferentie over de invloed van de fragmentatie van de 

Europese markten op de verschaffing van risicokapitaal; 
?? Analyse van de economische en financiële gevolgen van aandelen- en 

aandelenoptieplannen voor werknemers; 
?? Opstelling van een “innovatietrenddiagram” voor de verzameling van 

informatie over de nationale en Europese beleidsmaatregelen ter 
bevordering van innovaties; 

?? Lancering van verschillende projecten om op lange termijn een duurzame 
interactie tussen de bronnen van financiële middelen en die van 
technologie te bevorderen en te ontwikkelen; 

                                                 
55 EURONEXT werd opgericht in september 2000 door de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel. 
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?? Opname van de regelgevingsvraagstukken in het actieplan financiële 
diensten56.  Dit handelt over de wetgevende maatregelen die nodig zijn 
voor een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt en stelt hervormingen voor 
die binnen een indicatief tijdschema in de EU moeten worden uitgevoerd. 

 
Uit de eerste beoordeling van de uitvoering van het actieplan door de lidstaten 
leidt de Commissie af dat zeer goede vorderingen zijn gemaakt op gebieden 
zoals de ondersteuning van de beginstadia van de financiering, de 
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor de oprichting van een 
bedrijf en de bevordering van netwerken tussen universiteiten, financiers en 
andere actoren.  De meeste lidstaten hebben ook programma’s ter bevordering 
van ondernemerschap en innovatie ontwikkeld binnen hun onderwijs- en 
opleidingssystemen.  Anderzijds stelt de Commissie vast de vooruitgang van 
lidstaat tot lidstaat verschilt en er nog enkele belangrijke zwakke punten blijven 
bestaan. 
Om deze vaststellingen mogelijk te maken heeft de Raad de lidstaten in 1999 
verzocht om in een rapport een beschrijving te geven van de maatregelen die zij 
genomen hebben ter uitvoering van het actieplan van de Commissie.  Er werd de 
lidstaten verzocht het rapport conform met de structuur van de in de mededeling 
van de Commissie vastgestelde barrières inzake risicokapitaal op te stellen.   
 
Helaas heeft de Belgische bijdrage aan dit onderzoek zich slechts beperkt tot 
een twee pagina tellende brief. 
In deze brief stelde de toenmalige federale Minister van Financiën, J. Viseur, dat 
er in België geen specifiek plan m.b.t. risicokapitaal voorhanden is, maar dat er 
toch reeds enkele maatregelen vanwege de Belgische regering57 en initiatieven 
vanwege de Brusselse aandelenmarkt58 terzake zijn genomen. 

 
De Gemeenschap voerde in de periode 1998-2000 ook een aantal financiële 
programma’s uit om de mobilisatie van kapitaal voor innoverende bedrijven te 
stimuleren op gebieden waar niet voldoende particulier wordt geïnvesteerd : 
zaaikapitaal (CREA, de nieuwe zaaikapitaalactie die de Commissie heeft 
gelanceerd in november 1998), innovatie (het I-TEC-proefproject, Innovation and 
Technology Equity Capital, en andere maatregelen ter bevordering van de 

                                                 
56 Financiële diensten : Actieplan voor het opzetten van het kader voor de financiële markten, COM(1999)232. 
57 Ondermeer een voorstel voorgelegd aan het Parlement om de laatste formele hindernis, zijnde de 

autorisatie door de Minister van Financiën, voor de openbare oproep tot beleggers in België door 
emittenten uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie op te heffen of nog de wet van 5 augustus 
1992 m.b.t. de effectisering van (hoofdzakelijk hypothecaire) schuldvorderingen die de wet van 4 
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten wijzigt en die materie onderbrengt bij 
de regeling voor collectieve beleggingsfondsen.  Ondermeer wordt bepaald dat, indien er een publieke 
emissie is geweest voor de deelbewijzen, deze op de beurs moeten worden genoteerd.  Een andere 
verwezenlijking zijn de fiscale stimuli (begrensde aftrekbaarheid) voor het pensioensparen. 

58 Participatie in de Euro.NM-groep, gekruist aandeelhouderschap tussen de drie Benelux effectenbeurzen, de 
oprichting van MIM, een interprofessionele markt voor niet-genoteerde aandelen. 
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samenwerking tussen financiers, onderzoekers en industrie op grond van het 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling), beginnende KMO’s (het 
groei- en werkgelegeheidsinitiatief van Luxemburg bestaande uit drie 
programma’s : de risicokapitaalfaciliteit ETF, het programma van financiële 
bijdragen voor de totstandbrenging van transnationale joint-ventures, Joint 
European Venture en de MKB-garantiefaciliteit). 
De Structuurfondsen van de EU, met name het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), zorgen via het mechanisme van meerjarige operationele 
programma’s voor medefinanciering van acties van de lidstaten die erop gericht 
zijn de toegang van het MKB tot durfkapitaal in de minst ontwikkelde regio’s van 
de Unie te vergemakkelijken. 
Bovendien werkt het Europees Investeringsfonds (EIF) als katalysator in de 
financiering van durfkapitaalfondsen die georiënteerd zijn op aanloop- en 
technologie-investeringen, terwijl de Europese Investeringsbank (EIB) een 
leidende bron van financiële middelen is via haar nieuwe risicodelende operaties, 
welke werden versterkt naar aanleiding van de oproep van de Europese Raad 
van Keulen om in de periode 2000-2003 een extra bedrag van 1 miljard euro 
hiervoor te reserveren.  Als gevolg van de in juni 2000 goedgekeurde hervorming 
van de EIB-groep, die resulteerde in de rationalisering en stroomlijning van de 
organisatie, verwierf het EIF de bevoegdheid voor alle durfkapitaalactiviteiten van 
de groep.  De voornaamste opdracht van het EIF bestaat er thans in de 
concurrentiekracht van de kleine ondernemingen te bevorderen, de knowhow op 
het gebied van durfkapitaal te ontwikkelen (bevordering van en opleiding in 
ondernemerschap), de innovatie en technologische ontwikkeling te stimuleren, 
alsook de economische groei, de schepping van kwalitatief hoogwaardige 
arbeidsplaatsen en een evenwichtige regionale ontwikkeling in de hand te 
werken, en tegelijkertijd een adequaat rendement te realiseren. 

 
 

6.2.3.4 Maatregelen die in 2000 waren voorzien om de ontwikkeling van de 
risicokapitaalsector in Europa te bespoedigen 

 
De Commissie stelde vast dat enkele belangrijke structurele hervormingen 
langzaam op gang zijn gekomen.  Zij wilde dit proces bespoedigen door voor het 
jaar 2000 een aantal oogmerken of acties op het niveau van de Gemeenschap of 
de lidstaten vast te stellen en een aantal essentiële acties te plannen. 

 
 

6.2.3.4.1 Reeds genomen maatregelen die moeten worden versterkt 
 

Zowel op het niveau van de Gemeenschap als van de lidstaten moeten de 
maatregelen die reeds zijn genomen ten behoeve van de business angels, om 
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de administratieve procedures te vereenvoudigen of om op lange termijn een 
duurzame interactie tussen de bronnen van financiële middelen en de bronnen 
van technologie in de hand te werken en te ontwikkelen, worden versterkt. 
Als voorbeeld vernoemt de Commissie de maatregelen ter bevordering van een 
ondernemersaanpak van de exploitatie van wetenschappelijk onderzoek of de 
ontwikkeling van aangepaste financiële modellen en eigendomsstructuren voor 
universitaire starterscentra. 

 
Verder moet volgens de Commissie worden gewerkt aan goed ontworpen 
vormen van directe financiële overheidssteun die de concurrentie niet 
verstoren, maar het particulier kapitaal aanvullen en als katalysator werken.  De 
steun moet worden beperkt tot de regio’s en de markten (zoals de 
aanloopmarkt) waar de verstrekking van durfkapitaal onvoldoende is. 

 
 

6.2.3.4.2 Essentiële regelgevende maatregelen die in het jaar 2000 op communautair 
vlak moeten genomen worden 

 
Volgens de Commissie moet dringend werk gemaakt worden van volgende 
maatregelen :  

?? Vaststelling van prudentiële regels (beleggings- en 
toezichtvoorschriften) om de institutionele beleggers de mogelijkheid te 
bieden in durfkapitaal te investeren 

?? Verbetering van de prospectusrichtlijnen ten behoeve van bedrijven die 
grensoverschrijdend kapitaal bijeen brengen 

?? Hervorming van het Europese Octrooisysteem 
 

 
6.2.3.4.3 Essentiële maatregelen die door de lidstaten moeten worden genomen 
 

Als voorbeelden van goede praktijken vernoemt de Commissie volgende 
maatregelen : 

?? Belastingverminderingen voor nieuwe bedrijven en investeringen in 
durfkapitaal 

?? Hervorming van de wetgeving inzake insolventie en faillissement 
?? Bevordering van innoverende 

werknemersaandeelhouderschapsregelingen, met name in de vorm van 
aandelenopties. 
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6.2.3.5 Stand van zaken in oktober 2001 – overzicht per barrière 
 
 
6.2.3.5.1 Barrière marktfragmentatie 
 

Maatregel Doelstelling Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Uitbouwen van netwerken 
van business angels op 
regionaal, nationaal en 
communautair niveau 

 Particuliere sector 
Lidsteten 
Commissie 

Actie aangevangen in 1998 
en afgerond in 2000.  20 
netwerken zijn door de 
Commissie ondersteund.  In 
augustus 2001 is begonnen 
met het evalueren van de 
behaalde resultaten 

Volgen van de 
marktontwikkelingen en 
zorgen voor betere 
statistieken en andere 
informatie over alle vormen 
van durfkapitaal in de EU 

  Aan de gang 

Rondetafelconferentie over 
de gevolgen van de 
fragmentatie van de 
Europese kapitaalmarkt 

Alle marktpartijen ertoe 
aansporen synergieën te 
bewerkstelligen teneinde de 
gevolgen van de 
fragmentatie te beperken 

 De rondetafelconferentie 
heeft plaatsgevonden te 
Brussel op 24 oktober 1998. 

Gedetailleerde vergelijking 
van de kosten van 
schuldfinanciering en de 
kosten van financiering in de 
vorm van aandelenkapitaal 
waarmee ondernemingen in 
de EU worden 
geconfronteerd 

De problemen en financiële 
behoeften van 
ondernemingen beter in 
kaart brengen 

 ??In juli 2000 is de Commissie 
gestart met een onderzoek 
naar bedrijfsfinanciering 

??Voor de fiscale gevolgen is 
er een grondige studie 
gebeurd : Verslag van de 
diensten van de Commissie 
over de “Heffing van 
vennootschapsbelasting 
in de interne markt”. 
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6.2.3.5.2 Barrières van institutionele en regelgevende aard 
 

Maatregel Doels telling Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Omzetten en ten uitvoer 
leggen van alle richtlijnen 
inzake financiële diensten – 
controleren via het scorebord 
van de interne markt 

 Lidstaten 
Commissie 

Verschilt van lidstaat tot 
lidstaat 

Vereenvoudigen van de 
administratieve formaliteiten 
voor het oprichten van 
ondernemingen (incl. de 
minimumkapitaalvereisten) 

 Lidstaten 
Commissie 
(verspreiden van optimale 
werkwijzen) 

Gegevens en ontwikkelingen 
ter zake zullen eind 2001 
bekendgemaakt worden na 
afloop van het 
benchmarkingproject 

Durfkapitaalfondsen : nagaan 
of er behoefte bestaat aan 
communautaire wetgeving 
betreffende fondsen van het 
closed-end-type 

Invoeren op basis van de 
ICBE-richtlijn (Richtlijn 
85/611/EEG) van een 
Europees paspoort voor 
fondsen van het closed-end-
type (waaronder 
durfkapitaalfondsen), 
waarmee deze fondsen 
zonder enige beperking in 
alle lidstaten middelen 
kunnen aantrekken en hun 
diensten kunnen aanbieden 

Commissie  
Raad 
EP 
Bedrijfsleven : 
- EFIFC 
- EVCA 
- Kleine ondernemingen 

Het ICBE-Contactcomité en 
vertegenwoordigers van de 
sector hebben op 18 
november 1998 te Brussel 
vergaderd.  Iedereen was het 
erover eens dat er geen 
behoefte bestaat aan een 
specifieke richtlijn terzake. 

Beoordelen van de 
tenuitvoerlegging en 
eventueel wijzigen van de 
prospectusrichtlijn om het 
ondernemingen makkelijker 
te maken 
grensoverschrijdend kapitaal 
aan te trekken (bv. IPO’s)  

In dit verband zou een in 
één lidstaat goedgekeurd 
prospectus of biedingsrecht 
in alle lidstaten moeten 
kunnen worden gebruikt 

Commissie  
Raad 
EP 
Kapitaalmarkten (bevoegde 
autoriteiten en kleine 
ondernemingen) 

Commissievoorstel 
aangenomen op 30 mei 2001 

Vaststellen van prudentiële 
voorschriften om 
institutionele beleggers de 
mogelijkheid te bieden in 
risicokapitaal te beleggen 

Institutionele beleggers 
toesteaan om met 
inachtneming van “goede 
huisvader”-regels in 
durfkapitaal te beleggen 

Lidstaten 
Commissie(follow -up van het 
Groenboek over aanvullende 
pensioenen) 

?? Gemeenschappelijke 
standpunten inzake ICBE-
richtlijnen vastgesteld op 
5 juni 2001 

?? Commissievoorstel inzake 
pensioenfondsen 
aangenomen op 11 
oktober 2000 

Beoordelen van de 
bestaande voorschriften op 
het gebied van vastlegging 
en accountantscontrole 

Ondernemingen toestaan 
geconsolideerde 
jaarrekeningen op te stellen 
om de toegang tot 
risicokapitaal te 
vergemakkelijken (voor 
IPO’s en beursgenoteerde 
vennootschappen) 

Lidstaten 
Commissie 
Instanties voor jaarverslaggeving 

Commissievoorstel inzake 
internationale standaarden 
voor jaarrekeningen 
aangenomen op 13 februari 
2000  

Verlagen van de 
kapitaalvereisten voor het 
oprichten van 
ondernemingen 

De oprichting van 
ondernemingen 
vergemakkelijken 

Lidstaten 
 

Gegevens en ontwikkelingen 
ter zake zullen eind 2001 
bekendgemaakt worden na 
afloop van het 
benchmarkingproject 

Herzien van de insolv entie- 
en faillissementswetgeving 

Zonder afbreuk te doen aan 
de belangen van 

Lidstaten In mei 2001 is een 
studiebijeenkomst over 
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en faillissementswetgeving de belangen van 
schuldeisers en 
consumenten, ervoor te 
zorgen dat ondernemers die 
failliet zijn gegaan, een 
tweede kans te geven 

Commissie (verspreiden van 
optimale werkwijzen) 

studiebijeenkomst over 
bedrijfsfaillissementen 
gehouden.  In het najaar van 
2001 zal een verslag 
hierover worden 
gepubliceerd.  De 
Commissie zal vermoedelijk 
vóór eind 2001 de aanzet 
geven tot het verrichten van 
een studie met als thema 
“faillissement en nieuwe 
start3 

 
 
6.2.3.5.3 Fiscale barrières 
 

Maatregel Aandachtspunten Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Belastingheffing op 
durfkapitaalfondsen 

Dubbele belastingheffing lidstaten 

Vermogenswinstbelasting Gevolgen voor het 
durfkapitaal 

lidstaten 

Belastingregeling voor 
startende ondernemingen 

Belastingklimaat voor 
startende ondernemingen 

lidstaten 

Belastingheffing op kapitaal 
met een laag risico (bv. 
bankdeposito’s, obligaties) in 
vergelijking met de 
belastingheffing op 
durfkapitaal 

Stand van zaken in de 
lidstaten 

lidstaten 

 
 
Er zijn reeds diverse 
maatregelen genomen door 
een aantal lidstaten 

aandelenopties Gevolgen voor de 
indienstneming en de 
prestatie van ondernemingen 

lidstaten De Commissie zal vóór eind 
2001 de aanzet geven tot 
het verrichten van een 
studie terzake 

 
 
6.2.3.5.4 Schaarste aan kleine hightechondernemingen 
 

Maatregel Doelstelling Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Stimuleren van de opzet van 
netwerken en “clusters” van 
universiteiten, 
onderzoekscentra, financiers, 
juristen, deskundigen inzake 
personeelsbeleid enz. en 
koppelen van deze netwerken 
en “clusters” op Europees 
niveau 

 Particuliere sector 
Lidstaten 
Commissie (proefprogramma’s, 
verspreiden van optimale 
werkwijzen, Vijfde 
kaderprogramma voor 
onderzoek)  

Opgenomen in het voorstel 
voor een nieuw O&O-
kaderprogramma van 
februari 2001.  Het sinds 
eind 1997 actieve Forum 
“Biotechnologie en 
Financiën” zou als model 
fungeren 

Ontwikkelen van op maat van 
kleine ondernemingen 
gesneden elektronische 
handelsmodules teneinde hen 
gemakkelijker toegang te 
verlenen tot de elektronische 
handel en de interne markt 

 Particuliere sector 
Lidstaten 
Commissie (proefprojecten) 

Op 13 maart 2001 heeft de 
Commissie de mededeling 
“GoDigital” aangenomen 
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Oprichten van een pan-
Europese club van 
innoverende hightech-
ondernemingen 

Betere verspreiding op 
Europees niveau van 
voorbeelden van 
succesvolle initiatieven en 
optimale werkwijzen; het 
contact met investeerders 
vergemakkelijken 

Marktpartijen (kleine 
ondernemingen, 
durfkapitaalfondsen, …) 

In 1999 werd de European 
Federation of High Tech 
Enterprises opgericht 

Hervormen van het Europees 
octrooistelsel 

In aansluiting op het 
Groenboek, 
vereenvoudigen van de 
procedures en ontwikkelen 
van een werkelijk 
Gemeenschapsoctrooi 

Commissie 
Lidstaten 
EP 

Commissievoorstel 
aangenomen op 5 juli 2000 

 
 
6.2.3.5.5 Barrière menselijke hulpbronnen 
 

Maatregel Doelstelling Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Bevorderen van 
ondernemerschap en innovatie 
in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels 

 Lidstaten 
Commissie (verspreiden van 
optimale werkwijzen) 

In het kader van de BEST-
procedure is een project 
opgezet ter bevordering van 
de ondernemerscultuur van 
basisonderwijs tot 
universiteit.  De eerste 
bijeenkomst met 
deskundigen heeft 
plaatsgevonden in juni 2001.  
De eindresultaten worden 
verwacht in september 2002.  

Nagaan welke de 
opleidingsbehoeften zijn van 
beheerders van 
durfkapitaalfondsen, 
marktmakers en analisten van 
hightechondernemingen 

Nagaan welke opleidingen 
moeten worden opgezet 
teneinde eventuele tekorten 
aan gekwalificeerd 
personeel op deze 
terreinen aan te vullen 

Commissie 
Marktpartijen 

?? De EVCA zet 
opleidingsprogramma’s 
op.  Er worden regelmatig 
cursussen ingericht voor 
marktpartijen. 

?? “Startkapitaalactie” : deze 
actie zal door het EIF 
worden beheerd en 
toegespitst zijn op jonge 
vermogensbeheerders. 

Onderzoek verrichten naar de 
voordelen van winstdelings- en 
werknemersaandeelhoudersch
apsregelingen 

De aanzet geven tot een 
prospectieve studie op 
Europees niveau 

Lidstaten 
Commissie 
Sociale partners 

In juli 2001 heeft de 
Commissie een 
raadplegingsdocument 
gepubliceerd. 
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6.2.3.5.6 Culturele barrières 
 

Maatregel Doelstelling Verantwoordelijken/deelnemers Stand van zaken 
Voorlichting geven over de 
voordelen van durfkapitaal 
en bevorderen van 
ondernemerschap 

 Particuliere sector 
Lidstaten 
Commissie 

Er is een aantal nationale en 
internationale conferenties 
georganiseerd waaraan 
ambtenaren van de 
Commissie hebben 
deelgenomen 

Verspreiden van optimale 
werkwijzen inzake 
ondernemingsbestuur 

Betere verspreiding van de 
door investeerders/beleggers 
gewenste werkwijzen inzake 
ondernemingsbestuur 

Particuliere sector 
Internationale instanties 
Lidstaten 
Commissie 

Op 21 maart heeft de 
Commissie een bericht van 
aanbesteding voor een 
vergelijkende studie 
gepubliceerd.  De resultaten 
zullen naar verwachting 
vóór eind 2001 beschikbaar 
zijn. 

 
 
 

6.2.4 De belangrijkste Europese instrumenten ter ondersteuning van 
risicokapitaal59 

 
 
6.2.4.1 Algemeen 
 

Hieronder worden de belangrijkste Europese instrumenten besproken ter 
ondersteuning voor de ontwikkeling van risicokapitaal. 
Algemeen kan gesteld worden dat de Commissie het er met BEST (Business 
Environment Simplification Task Force) over eens is dat een betere toegang tot 
financiering van essentieel belang is om het ondernemerschap te bevorderen.  
De Europese Commissie heeft voor de periode 1998-2000 een aantal 
maatregelen genomen om de situatie te verbeteren.  Recentelijk werd hieraan 
een verlengstuk gebreid door het  nieuwe meerjarenprogramma voor 
ondernemingen en ondernemerschap (zie verder). 
De ETF-startersregeling, de MKB-garantiefaciliteit en de Joint European Venture 
(JEV)-regeling, die samen het groei en werkgelegenheidsinitiatief vormen dat op 
19 mei 1998 door de Raad60 is goedgekeurd, zijn reeds operationeel.  De 
Commissie heeft verder in samenwerking met het Europees Investeringsfonds de 

                                                 
59 Gebaseerd op : het verslag van de Commissie van 1 maart 2001 aan de Raad, het Europees Parlement, 

het ECSC en het CvdR : “Naar een ondernemend Europa : de activiteiten van de EU t.b.v. het MKB”, 
COM(2001) 98 definitief; en het derde voortgangsverslag van de Commissie van 25 oktober 2001 
betreffende de tenuitvoerlegging van het risicokapitaalactieplan, COM(2001) 605 definitief; jaarverslag EIF 
2000 en andere Europese bronnen 

60 Publicatieblad L 155 van 29 mei 1998 
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I-TEC actie (Innovation and Technology Equity Capital – risicokapitaal voor 
innovatie en technologie) opgezet om startkapitaalinvesteringen in innoverende 
ondernemingen met sterk groeipotentieel te stimuleren. 
Bovendien heeft de Commissie voor de periode 1998-2000 een nieuwe 
startkapitaalactie (CREA : Capital-Risque pour les Entreprises en phase 
d’Amorçage – risicokapitaal voor ondernemingen in de startfase) opgezet voor 
kleinere startkapitaalinvesteringen in innoverende ondernemingen met 
groeipotentieel uit alle economische sectoren.  Deze actie zal voor de periode 
2001-2005 vervangen worden door de actie “Startkapitaal”. 
Andere initiatieven betreffen de Eurotech Capital, de Europese 
Technologiefaciliteit (ETF), het Europees netwerk van Business Angels (EBAN) 
en de onderlinge waarborgregelingen. 
 
In het geheel van de Europese risicokapitaalinstrumenten speelt het Europese 
Investeringsfonds een belangrijke rol.  Het Europees Investeringsfonds is een 
Publiek Private Samenwerking tussen de Europese Investeringsbank, de 
voornaamste aandeelhouder, de Europese Gemeenschap vertegenwoordigd 
door de Europese Commissie en financiële instellingen uit alle lidstaten van de 
Europese Unie.  Voor België zijn dit de KBC Bank, de groep Dexia, de Generale 
Bank, de ASLK en Beroepskrediet NV. 
Het Europese Investeringsfonds mag sinds de in juni 2000 goedgekeurde 
hervorming van de EIB-groep de risicokapitaalarm van de Europese 
Investeringsbank-groep genoemd worden.  Dit leidde tot een forse toename van 
de EIF-investeringen : de EIF-Raad heeft tussen september 2000 en juni 2001 
meer dan 40 investeringen ter totale waarde van 700 miljoen € in 
durfkapitaalfondsen goedgekeurd, waarvan 80 % eerste financieringen betrof.  In 
totaal (vastleggingen per 30 juni 2001) heeft het EIF reeds meer dan 1,6 miljard € 
geïnvesteerd in 124 durfkapitaalfondsen en beschikt gedurende de komende 
jaren over een investeringscapaciteit van 800 miljoen € per jaar. 
Het Europese Investeringsfonds krijgt in het nieuwe meerjarenprogramma voor 
ondernemingen en ondernemerschap  (zie volgend punt) een belangrijke rol 
toegewezen. 
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6.2.4.2 Het nieuwe meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap61 
 
Met ingang van 1 januari 2001 geldt er een nieuw communautair 
vijfjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, dat voornamelijk 
gericht is op het MKB. 
 
Het programma beoogt de volgende doelstellingen : 

?? De groei en het concurrentievermogen van ondernemingen versterken in 
een internationaal geworden, op kennis gebaseerde economie; 

?? Het ondernemerschap bevorderen; 
?? Het bestuursrechtelijke klimaat voor ondernemingen vereenvoudigen en 

verbeteren, met name om onderzoek, innovatie en ondernemerschap te 
bevorderen; 

?? Het financiële klimaat voor ondernemingen, in het bijzonder voor het MKB, 
verbeteren; 

?? De toegang van ondernemingen tot bedrijfsondersteunende diensten en 
communautaire programma’s en netwerken vergemakkelijken en de 
coördinatie daartussen verbeteren. 

 
Deze doelstellingen worden hoofdzakelijk verwezenlijkt door middel van een 
aantal actiegebieden.  In het kader van het risicokapitaal zijn dit : de ETF-
startersregeling, de MKB-garantiefaciliteit, de startkapitaalactie en de Joint 
European Venture,  

 
 
6.2.4.3 CREA en haar opvolger de startkapitaalactie 
 

CREA (Capital Risque pour les Entreprises en Phase d’Amorçage) werd in het 
kader van het derde meerjarenprogramma voor het MKB62 opgezet.  Het 
actieprogramma had tot doel de toegang te vereenvoudigen voor kleine 
ondernemingen tot startkapitaal om de oprichting of de overdracht van een 
onderneming te kunnen financieren met behulp van de steun van 
startkapitaalfondsen of soortgelijke organisaties.  Voor de periode 1999-2000 
werd een budget toegekend van 10 miljoen €.  CREA ondersteunde m.a.w. 
nieuwe of pas opgestarte startkapitaalfondsen in Europa via de toekenning van 
terugvorderbare voorschotten die maximaal 50 % van de bedrijfslasten van het 
fonds dekken (ofwel een totaal van 500.000 €) voor een periode van maximaal 

                                                 
61 Beschikking 2000/819/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende een meerjarenprogramma voor 

ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) (2001-2005), 
Publicatieblad nr. L 333 van 29 december 2000 

62 Publicatieblad C363 van 25 november 1998 
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drie jaar.  Voor de periode 1999-2000 werd een budget voorzien van 10 miljoen 
€. 
In vervolg op een oproep tot het indienen van voorstellen, daterend van eind 
november 1998, zijn in 1999 twaalf fondsen geselecteerd. 
Voor België werden de volgende kapitaalfondsen geselecteerd : Gemma Frisius 
(Vlaanderen; volume van het Fonds : 12 miljoen €), Investsud SA (Wallonië; 
volume van het Fonds : 8 miljoen €) en Pythagoras (Vlaanderen; volume van het 
Fonds : 35 miljoen €). 
 
CREA wordt vanaf 2001 opgevolgd door de “Startkapitaalactie”, dat beheerd 
wordt door het Europees Investeringsfonds.  Het doel van de startkapitaalactie is 
de verstrekking te bevorderen van eigen of semi-eigen middelen voor de 
oprichting van nieuwe, innovatieve ondernemingen met groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ook in de traditionele sectoren, door middel van 
ondersteuning van startkapitaalfondsen, starterscentra en dergelijke organisaties 
waaraan het EIF hetzij uit eigen middelen, hetzij in opdracht, steun verleent in de 
eerste jaren dat zij actief zijn.  Er wordt een budget voorzien van 35 miljoen €. 
 
 

6.2.4.4 I-TEC (Innovatiefinanciering) 
 

Het I-TEC project maakt deel uit van het Innovatieprogramma van de Europese 
Commissie en werd in samenwerking met het Europees Investeringsfonds op 1 
juli 1997 ten uitvoer gelegd.  De doelstelling van het I-TEC is 
startkapitaalinvesteringen in technologisch opzicht innoverende MKB’s te 
stimuleren door ondersteuning van risicokapitaalverschaffers.  Sinds 1997 zijn er 
28 fondsen geselecteerd die zich hebben verbonden tot het verschaffen van 
meer dan 490 miljoen € aan investeringen met startkapitaal in innoverende 
KMO’s gedurende de komende drie jaar.  Het EIF zelf heeft een budget 
uitgetrokken van 11 miljoen € voor het I-TEC project. 
 
 

6.2.4.5 Eurotech Capital 
 

Eurotech Capital is een initiatief van de Europese Commissie dat tot doel heeft 
particuliere kapitaalinvesteringen in transnationale hightechprojecten (THTP’s) te 
stimuleren die door MKB’s worden ondernomen via een netwerk van Europese 
verstrekkers van risicokapitaal.  Zo heeft de Commissie het Eurotech Datalabel 
toegekend aan risicokapitaalfondsen die een investeringscapaciteit van minimaal 
50 miljoen € hebben en die bereid zijn ten minste 20 % ervan te reserveren voor 
KMO’s die THTP’s ontwikkelen. 
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Momenteel hebben de Europese verstrekkers van risicokapitaal die lid zijn van 
Eurotech Capital een totaal investeringsvermogen van meer dan 2,4 miljard euro 
en hebben ongeveer 230 miljoen euro voor het MKB gereserveerd ter 
ontwikkeling van transnationale hightechprojecten.  De totale vastlegging op de 
communautaire begroting is 9,5 miljoen €. 
 
 

6.2.4.6 ETF (Europese Technologiefaciliteit) 
 

In 1997 heeft de Europese Investeringsbank het Europese Investeringsfonds de 
opdracht gegeven tot het beheer van 125 miljoen € in het kader van een 
programma, genoemd de Europese Technologiefaciliteit.  De middelen worden 
gebruikt om belangen te verwerven in risicokapitaalfondsen of ondernemingen 
die gespecialiseerd zijn het verwerven van aandelenkapitaal voor innoverende en 
op groei gerichte KMO’s.  Eind 1998 was 61,7 miljoen € of 49 % van de 
beschikbare middelen vastgelegd voor 25 fondsen in 10 landen van de Unie.  De 
verwachte hefboomwerking in termen van kapitaalinjecties voor het MKB is 
gesteld op 500 tot 800 miljoen €. 
Deze faciliteit werd opgezet als een onderdeel van het “MKB-venster” van ASAP.  
Het Amsterdam Special Action Prgramme (ASAP) is een programma voor de 
verstrekking van kredieten aan arbeidsintensieve of 
werkgelegenheidsscheppende innovatieve MKB-bedrijven via een specifiek 
“MKB-venster” dat leningen met risicodeling tussen de Europese 
Investeringsbank en partnerinstellingen en het verstrekken van risicokapitaal 
omvat, alsmede kredieten voor projecten op het gebied van volksgezondheid en 
onderwijs, stadsvernieuwing, milieu en Trans-Europese netwerken. 
 
Belgische fondsen die aan de actie deelnemen zijn : Capricorn Venture Partners 
(Vlaanderen) en ITPartners Management (Vlaanderen),  
 
 

6.2.4.7 ETF-startersregeling (ETF Start-up) 
 

Het ETF-startersprogramma maakt deel uit van het Groei- en 
Werkgelegenheidsinitiatief63 van de Europese Commissie, dat gericht is op de 
verbetering van de toegang tot financiering voor innovatieve 
werkgelegenheidsscheppende bedrijven. 
De Commissie voorziet in een gedeelte van het risicokapitaal voor jongen MKB’s 
door middel van investeringen in gespecialiseerde risicokapitaalfondsen.  De 
fondsen die door de Commissie worden ondersteund, verplichten zich ertoe in 
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MKB’s met groeipotentieel te investeren, die recentelijk zijn opgericht, zich in het 
beginstadium bevinden of innoverend zijn.  Er zal prioriteit gegeven worden aan 
MKB’s met maximaal 100 werknemers. 
 
Het totaal aan begrotingsmiddelen die de Gemeenschap ter beschikking stelde 
tijdens de periode 1998-2000, bedroeg ongeveer 168 miljoen €.  Eind december 
1999 heeft het EIF wettelijke overeenkomsten gesloten met zeven 
risicokapitaalfondsen voor een bedrag van 38 miljoen €.  Deze 
risicokapitaalfondsen hebben 178 miljoen € bijeengebracht, waarmee een 
belangrijk hefboomeffect op de communautaire fondsen werd verkregen. 
 
Er zijn geen Belgische fondsen die deelnemen (toestand juli 2000). 
 
De ETF-startersregeling werd opnieuw opgenomen in het nieuwe 
meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap. 
De ETF-startersregeling wordt in dit meerjarenprogramma opgenomen als een 
maatregel die het financieel klimaat voor de ondernemingen, in het bijzonder de 
KMO’s, moet verbeteren.  De ETF-startersregeling moet het mogelijk maken 
KMO’s op te richten en in de startfase te financieren : 

?? met deelnemingen in gespecialiseerde risicokapitaalfondsen, fondsen 
van beperkte omvang, regionaal werkzame fondsen of fondsen die zich 
op specifieke bedrijfstakken of technologieën concentreren, of 
risicokapitaalfondsen die de exploitatie van O&O-resultaten financieren, 
bijvoorbeeld fondsen die aan onderzoekscentra en wetenschapsparken 
zijn verbonden, die op hun beurt risicokapitaal voor KMO’s verschaffen.  
De regeling zal de door de EIB in samenwerking met het EIF ingestelde 
Europese Technologiefaciliteit in de aanloopfase versterken, door een 
gedurfder investeringsbeleid zowel wat betreft de intermediairs als hun 
beleggingen.  Het EIF wordt belast met de selectie, de uitvoering en het 
beheer van de investeringen in de risicokapitaalfondsen, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale programma’s.  De 
gedetailleerde uitvoeringsmodaliteiten van de ETF-startersregeling, met 
inbegrip van het toezicht en de controle daarop, worden omschreven in 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en het EIF. 

?? door de oprichting en ontwikkeling te steunen van starterscentra en 
daarmee verband houdende begeleidingsprogramma’s (“mentoring 
schemes”). 
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6.2.4.8 Netwerken van Business Angels 
 

De Europese Commissie is uit hoofde van het derde meerjarenprogramma voor 
het MKB64 van start gegaan met een programma dat tot doel heeft netwerken van 
business angels te bevorderen.  Business angels zijn voormalige ondernemers, 
die – nadat ze hun bedrijf verkocht hebben – in nieuwe ondernemingen willen 
investeren en hen willen helpen met hun op ervaring gebaseerd advies.  De 
netwerken van business angels zijn een forum waar het MKB en business angels 
contact kunnen leggen.  Ze geven het MKB toegang tot een nieuwe 
financieringsbron. 
De Commissie financiert haalbaarheidsstudies (tot 50 % van de kosten) naar het 
opzetten van netwerken van business angels in Europa en de oprichting van 
netwerken van business angels zelf. 
 
Volgens de Commissie zit de financiering door business angels in de lift, hetgeen 
moet blijken uit het feit dat het aantal netwerken van business angels is 
toegenomen tot ongeveer 130, gespreid over bijna alle EU-landen.  Vele 
duizenden business angels maken deel uit van dergelijke netwerken, die vaak 
nauwe banden onderhouden met plaatselijke of regionale durfkapitaalfondsen, 
die op hun beurt veelbelovende startende ondernemingen verder op weg kunnen 
helpen door middel van achtereenvolgende financieringsrondes.  De Commissie 
heeft het opzetten van netwerken van BA met succes ondersteund : sinds de 
actie eind 1998 van start is gegaan, hebben 20 nieuwe netwerken financiële 
steun ontvangen uit de Gemeenschapsbegroting. 
De bijdrage van BA tot de totale startfinanciering in Europa zou naar schatting 
dezelfde omvang bereikt hebben als de bijdrage van de “formele” 
durfkapitaalsector, terwijl deze bijdrage in de VS viermaal groter zou zijn dan de 
“formele” durfkapitaalinvesteringen. 
 

 
6.2.4.9 JOINT EUROPEAN VENTURE (JEV) 
 

Het JEV maakt deel uit van het Groei- en Werkgelegenheidsinitiatief.  Het JEV-
programma heeft tot doel het opzetten van samenwerkingsverbanden (joint 
venture) tussen Europese MKB’s te stimuleren en hen te helpen te profiteren van 
de mogelijkheden die hen door de interne markt worden geboden.  Het begrip 
samenwerkingsverband moet ruim worden geïnterpreteerd d.w.z. iedere vorm 
van consortium, partnerschap of samenwerkingsverband van industriële, 
dienstverlenende, commerciële of ambachtelijke aard. 
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Het samenwerkingsverband moet betrekking hebben op het creëren van 
nieuwe economische activiteiten en moet bestaan uit minstens twee MKB’s of 
ondernemers uit twee verschillende lidstaten. 
De bijdrage van de EU is bedoeld om een deel van de kosten voor de oprichting 
van een samenwerkingsverband te dekken. 
 
Voor het JEV-programma werd voor de periode 1997-2000 een budget 
uitgetrokken van 84 miljoen €.  In de eerste fase financiert JEV 50 % van alle 
kosten die verbonden zijn aan het ontwerp en de oprichting van de 
gezamenlijke onderneming (met een plafond van 50.000 €).  Bij de voltooiing 
van deze fase beslissen de ondernemingen of en in welke vorm de joint venture 
tot stand komt.  De door deze nieuwe onderneming verrichte investeringen 
komen in aanmerking voor een steun van 10 %.  De totale steun die per JEV-
project kan worden toegekend, ligt op 100.000 €.  De projecten worden door de 
KMO geïntroduceerd bij een netwerk van 80 financiële intermediairs uit de 
vijftien lidstaten. 
In 1999 zijn 65 projecten goedgekeurd (tegenover 11 in 1998) en een veertigtal 
projecten lag nadien nog ter studie voor. 
 
Volgende intermediairs namen voor België deel aan het programma : de 
Generale Bank, KBC-bank, Soficatra S.A., SBI/BMI en Eurefi. 
 
Het JEV-programma werd als maatregel ter verbetering van het financieel 
klimaat voor ondernemingen heropgenomen in het nieuwe 
meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap.  Het doel is 
de regeling te vereenvoudigen opdat verzoeken van KMO’s tot financiële 
bijdrage snel door financiële intermediairs en de Commissiediensten kunnen 
behandeld worden en om ervoor te zorgen dat de communautaire middelen 
correct zullen worden gebruikt.  Bovendien wordt momenteel nagegaan hoe de 
criteria voor steunverlening beter afgestemd kunnen worden op de behoeften 
van de KMO’s op het vlak van grensoverschrijdende investeringen, onder meer 
ook in de kandidaat-lidstaten. 

 
 
6.2.4.10 MKB-garantiefaciliteit 
 

Deze regeling maakt deel uit van het Groei- en Werkgelegenheidsinitiatief65. 
Deze regeling wordt door het Europees Investeringsfonds namens de Europese 
Commissie beheerd.  De regeling steunt bestaande Europese garantieregelingen 
die zich ertoe verplichten kleine ondernemingen (met minder dan 100 
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werknemers) met groei- en werkgelegenheidsscheppend potentieel in de 
lidstaten van leningen te voorzien. 
Het gaat om bestaande garantieregelingen die in de lidstaten binnen de 
overheids- of de particuliere sector opereren, inclusief onderlinge 
waarborgregelingen die gespecialiseerd zijn in het financieren van leningen 
waarin het bankstelsel zonder waarborg niet zou voorzien.  Verder mag het 
Europees Investeringsfonds financiële tussenpersonen kiezen voor landen waar 
geen garantieregelingen bestaan, inclusief de Europese Investeringsbank, om 
portefeuilles van in aanmerking komende leningen rechtsreeks te garanderen. 
Er werd een bedrag van ongeveer 168 miljoen € van de communautaire 
begrotingsmiddelen aan het programma toegekend voor de periode 1998-2000. 
Uit het verslag van de Commissie over de activiteiten van de EU ten behoeve 
van de KMO’s (maart 2001) blijkt dat het EIF tot dusver contracten heeft 
ondertekend met 15 financiële intermediairs die samen een maximumportefeuille 
van garanties vertegenwoordigen ten bedrage van 3,3 miljard €. 

 
Voor België wordt de rol van intermediair waargenomen door het 
Participatiefonds.  Op 1 juli 2000 werd een nieuw samenwerkingsakkoord tussen 
het EIF en het Participatiefonds gesloten.  Dit akkoord voorziet dat het 
Participatiefonds bijkomende maatregelen ten gunste van de starters kan treffen 
doordat het EIF een deel van het bijkomende risico ten laste neemt : aldus wordt 
het maximumbedrag van de startlening opgetrokken naar 27.268 € (1.100.000 
BEF) en van de instaplening van 61.973 € (2.500.000 BEF) naar 123.947 € 
(5.000.000 BEF); de ondernemingen die tewerkstelling creëren en/of actief zijn in 
de e-business, worden extra gesteund. 
De EIF-bijdrage (toestand 20 juni 2000) bedroeg 24,8 miljoen € met een 
overeenstemmend investeringsbedrag van 99 miljoen €. 
 
De MKB-garantiefaciliteit werd opgenomen in het nieuwe meerjarenprogramma 
voor ondernemingen en ondernemerschap als een maatregel ter verbetering van 
het financieel klimaat voor de ondernemingen. 
De garantiefaciliteit voor het MKB zal tegengaranties of, in voorkomend geval, 
medegaranties verstrekken voor de in de lidstaten functionerende 
garantiestelsels, en directe garanties in het geval van de EIB of andere geschikte 
financiële intermediairs, terwijl uit die garantie voortvloeiende verliezen door de 
algemene begroting van de EU zullen gedekt worden. 
Aldus wil de regeling de onvoldoende marktwerking kunnen ondervangen op de 
volgende gebieden : 

?? kredietverlening aan MKB-bedrijven met groeipotentieel, ter verlichting 
van de bijzondere moeilijkheden die zij ondervinden vanwege het hoge 
risico dat zij vertegenwoordigen (zoals in het geval van kleine of recent 
opgerichte ondernemingen); 
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?? microkredietverlening om financiële instellingen aan te moedigen op dit 
gebied actiever te zijn en aan ontleners die onvoldoende garanties 
kunnen bieden, leningen aan te bieden van een geringer bedrag met 
proportioneel hoger behandelingskosten per eenheid; 

?? deelnemingen met eigen middelen in MKB-bedrijven met 
groeipotentieel, met inbegrip van deelnemingen door lokale of regionale 
startkapitaalfondsen en/of aanloopkapitaalfondsen, ter verlichting van de 
bijzondere moeilijkheden die MKB-bedrijven ondervinden van hun 
zwakke financiële structuur; 

?? benutting door kleine bedrijven van de nieuwe mogelijkheden die 
worden geboden door internet en elektronische handel; de 
gegarandeerde leningen kunnen worden verstrekt voor informatica-
uitrusting, opleiding en software, om kleien ondernemingen te helpen 
zich op deze gebieden te moderniseren en om hun 
concurrentievermogen te versterken. 

 
 

6.2.4.11 Onderlinge waarborgregelingen 
 

De oproep m.b.t. onderlinge waarborgregelingen maakt deel uit van het derde 
meerjarenprogramma voor het MKB. 
De Commissie moedigt op actieve wijze de bevordering en ontwikkeling van 
onderlinge waarborgregelingen aan.  Zij financiert haalbaarheidsstudies naar het 
opzetten van ondernemingen voor onderlinge waarborgregelingen en de 
oprichting van ondernemingen voor onderlinge waarborgregelingen zelf. 
 
Onderlinge waarborgmaatschappijen vormen een mogelijke oplossing voor 
overheidsgarantieregelingen om het probleem van het verkrijgen van 
bankleningen op te lossen voor ondernemingen die geen pand hebben.  
Onderlinge waarborgmaatschappijen bouwen hun fondsen op uit bedragen van 
het MKB.  Deze fondsen geven financiële garanties (ongeveer 50 %) aan banken 
namens de MKB-leden die op zoek zijn naar krediet.  Op basis van de 
beoordeling van de onderlinge waarborgmaatschappij en de financiële garantie 
zal de financiële instelling de kleine of middelgrote onderneming het krediet 
verlenen. 
 
In 1999 heeft de Commissie drie haalbaarheidsstudies medegefinancierd (in het 
VK, Finland en Frankrijk) en de lancering van vier projecten gesteund (een in 
Ierland en Italië, twee in het VK).  In 2000 is een haalbaarheidsstudie in Spanje 
geselecteerd en twee projecten, in Frankrijk en Finland, voor de totstandkoming 
van onderlinge waarborgmaatschappijen. 
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6.3 De instrumenten van de federale en Vlaamse overheid 
 

In dit stuk worden de specifieke instrumenten die de federale/Vlaamse overheid ter 
beschikking heeft op een rijtje gezet. Wegens de bevoegdheidsverdeling is het 
echter nodig een onderscheid te maken naar instrumenten waarvoor België 
bevoegd is, en instrumenten die onder de Vlaamse bevoegdheid ressorteren. 
Tevens wordt het onderscheid behouden tussen directe en indirecte instrumenten, 
waarbij deze laatste nog verder opgesplitst kunnen worden in financiële en 
institutionele instrumenten. 
 
 

6.3.1 Federale instrumenten 
 

België hanteert enkel indirecte stimuli.  Bij de indirecte financiële instrumenten wordt 
gebruik gemaakt van fiscale stimuli, waarborgregelingen en van subsidies.  
Daarnaast kan zij institutionele instrumenten hanteren als hefboom voor de 
ontwikkeling van de risicokapitaalmarkt. 
 
 

6.3.1.1 Indirecte instrumenten : het Participatiefonds 
 

 
6.3.1.1.1 Algemeen 

 
Het Participatiefonds is een federale instelling met als doelstelling het 
bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap.  Het Participatiefonds 
verstrekt achtergestelde leningen tegen interessante intrestvoorwaarden aan 
starters, zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s, waardoor de financiële 
structuur versterkt wordt en gemakkelijker bankkrediet kan bekomen worden.  
Veel aandacht gaat tevens uit aan het toekennen van achtergestelde leningen, 
de zogenaamde startleningen, aan werkzoekenden die een eigen zaak willen 
opzetten of overnemen. 
 
De producten van het Participatiefonds worden verdeeld via de banken en 
financiële instellingen.  D.w.z. het Participatiefonds heeft met de banken en de 
financiële instellingen een overeenkomst gesloten, zodat de starter, zelfstandig 
ondernemer of KMO die op het Participatiefonds een beroep wildoen, zich 
doorgaans tot zijn eigen bankier kan wenden.  Sinds februari 2001 kunnen alle 
aanvragers van een startlening, voor de voorbereiding van hun dossier, zich 
ook rechtstreeks tot een loket gespecialiseerd in de startersbegeleiding 
wenden. 
 



 
- 132 - 

 
 
 

 
6.3.1.1.2 Enkele cijfers 
 

Sinds zijn ontstaan in 1984, heeft het Participatiefonds de start, expansie of 
overname van een 30.000 bedrijven helpen financieren. 
 
In 2000 onderzocht het Participatiefonds 2.156 aanvragen en werd voor een 
totaal bedrag van 3.092.000.000 BEF (76.649.000 €) aan leningen toegestaan. 
 
Het gemiddelde goedkeuringspercentage over de jongeste jaren, beliep voor 
startlening 39 % en voor de instap-/overdacht-, progresslening 78 %. 
 
De instaplening heeft tot doel het eigen vermogen van de onderneming te 
versterken en haar zo de toegang te vereenvoudigen tot een hoofdlening bij 
een van de banken die samenwerken met het Participatiefonds.  De 
instaplening richt zich tot zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s die hun 
activiteit in hoofdberoep uitoefenen sinds minder dan 1 jaar.  Het gaat om een 
achtergestelde lening van 5, 7 of 10 jaar met een maximum van 5.042.488 BEF 
(125.000 €).  Een vrijstelling voor de terugbetaling van het kapitaal van 1 jaar 
wordt automatisch toegepast en kan mits voldoende motivering met 1 jaar 
verlengd worden.  De leningen gaan samen met een verlaagde rentevoet 
gedurende een periode van 2 jaar voor een lening op 5 jaar en 3 jaar voor een 
lening op 7 of 10 jaar. 
 
De overdrachtlening is een variante van de instaplening.  Ze is bestemd voor de 
gedeeltelijke financiering van de overname van een handelszaak of van de 
meerderheid van de aandelen van een KMO.  De lening richt zich tot diegenen 
die starten door een bestaande zaak met toekomstperspectieven over te 
nemen.  De kenmerken en voorwaarden zijn identiek met de instaplening. 
 
De progresslening heeft tot doel het eigen vermogen van de onderneming te 
versterken en haar zo de toegang te vereenvoudigen tot een hoofdlening bij 
een van de banken die samenwerken met het Participatiefonds.  De 
progresslening richt zich tot zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s die zo 
voordelig mogelijk wensen te voorzien in de financiering van een 
investeringsproject dat onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling.  Het gaat om een 
achtergestelde lening van 5, 7 of 10 jaar met een maximum van 3.025.493 BEF 
(75.000 €).  Een vrijstelling voor de terugbetaling van het kapitaal van 1 jaar 
wordt automatisch toegepast en kan mits voldoende motivering met 1 jaar 
verlengd worden.  De leningen gaan samen met een verlaagde rentevoet 
gedurende een periode van 2 jaar voor een lening op 5 jaar en 3 jaar voor een 
lening op 7 of 10 jaar. 
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Hieronder worden eerst globale gegevens en vervolgens gedetailleerde 
cijfergegevens, uitgesplitst per product, weergegeven. 
 

Tabel 17 : globale productie Participatiefonds 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 1e semester 

Aanvragen 975 1.323 1.411 1.514 2.156 1.172 
Goedkeuringen 608 817 753 790 1.392 676 
In BEF 878.000.000 1.241.000.000 1.345.000.000 1.682.000.000 3.092.000.000 1.552.408.513 
In € 21.765.051 30.763.586 33.341.679 41.695.691 76.648.678 38.483.202 
Bron : Participatiefonds  

 

Tabel 18 : de producten van het Participatiefonds in  het jaar 2000 

 Startlening Instap-/overdrachtlening Progresslening 
Aanvragen 782 533 842 
Goedkeuringen 336 403 654 
In BEF 270.500.000 907.700.000 1.913.730.000 
In € 6.705.520 22.501.295 47.440.128 
Bron : Participatiefonds  

 
Uit tabel 18 blijkt dat de progresslening met een aandeel van 62 % veruit de 
belangrijkste steunformule vormt van het Participatiefonds.  Dit wijst erop dat 
vooral expansiefinancieringen worden goedgekeurd, ondanks het feit dat de het 
aantal aanvragen voor startleningen (782) praktisch even groot is als voor 
progressleningen (842). 
 
 
Tenslotte wordt er nog per product een overzicht gegeven van de sectoren 
waarvoor steun werd verleend. 
 

Tabel 19 : overzicht per activiteitssector 2000 (in %) 

 startlening instaplening overdrachtlening progresslening algemeen 
Handel 38,6 40,6 23,8 27,4 29,4 
Diensten 33,5 34,4 18 33,5 31,1 
Vrije beroepen 0,5 10,4 36,2 11,7 14,8 
Transport 1,7 2,5 1,1 7,4 5,3 
Horeca 19,4 10,4 12,3 7,1 9,2 
Kunstambacht en 
kleine nijverheid 

6,3 1,7 8,4 9,2 7,8 

Landbouw, 
veeteelt, visserij 

0 0 0,2 3,7 2,3 

Bron : Participatiefonds  
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6.3.1.2 Indirecte instrumenten : fiscale instrumenten66 
 

?? Meerwaarden :  In België bestaat er een vrijwel onbeperkte vrijstelling van 
meerwaardebelasting.  Hierdoor worden de exit-mogelijkheden (wat het 
rendement bepaalt) voor investeerders interessanter.  
Verliezen op kapitaal mogen wel niet integraal afgetrokken worden, behalve 
bij vereffening.  Dit is nadelig omdat de ondernemingen die zich in een vroege 
fase bevinden, een groter risico kennen op mislukking.  Voor een belegger is 
de uitzondering die gemaakt wordt voor vereffeningen wel belangrijk. 

?? Fiscale stimuli voor risico-investeringen:  Personen die beleggen in 
levensverzekeringen en pensioenspaarfondsen, kunnen een deel van die 
investering aftrekken van hun inkomen. 

?? PRIVAK/PRICAF:  Gecreëerd in 1997, is het een beursgenoteerd 
investeringsfonds in durfkapitaal.  De gerealiseerde meerwaarden die als 
dividend worden uitgekeerd zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. 

?? Verlaging van roerende voorheffing voor beursgenoteerde KMO’s : de wet van 
10 februari 199867 voorziet in een verlaging van de roerende voorheffing ten 
aanzien van beursgenoteerde KMO-vennootschappen en KMO-
vennootschappen met PRIVAK-inbreng. 

?? Vrijstelling van inbrengrecht voor kapitaalverhogingen in KMO-
vennootschappen68.  Binnenlandse vennootschappen waarvan de aandelen 
voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die 
de meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen, en die geen deel 
uitmaken van een ondernemingsgroep waarvoor een Belgisch 
coördinatiecentrum is erkend, kunnen hun statutair kapitaal met vrijstelling van 
het evenredig inbrengrecht van 0,5 % vermeerderen, wanneer : 

?? de kapitaalverhoging gepaard gaat met een nieuwe inbreng; 
?? de aandelen van de vennootschap of andere met aandelen 

gelijk te stellen waardepapieren ter notering op een Belgische 
effectenbeurs zijn toegelaten.  

?? Vrijstelling van inbrengrecht bij aandelenruil69.  Sedert 15 januari 1999 is het 
inbrengrecht van 0,5 % niet verschuldigd indien een inbreng in een Belgische 
burgerlijke of handelsvennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet.  Zo 
moet de inbreng bijvoorbeeld betrekking hebben op aandelen of deelbewijzen 
die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen. 

?? Immateriële investeringen:  Momenteel bestaat in België een eenvoudige 
investeringsaftrek van de winst van 13,5% voor octrooien en voor activa ter 

                                                 
66 Bron : Federaal Planbureau en eigen studiewerk 
67 Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, B.St. 21 

februari 1998 
68 Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van zelfstandig ondernemerschap, B. St. van 21 

februari 1998 
69 Artikelen 65 en 72 van de wet van 22 december 1998, B. St. van 15 januari 1999 
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bevordering van O&O.  Tevens bestaat een vrijstelling in de winst per 
bijkomend voltijds aangeworven personeelslid (extra aftrek voor het 
indienstnemen van een doctor) voor wetenschappelijk onderzoek of voor de 
uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming. 

?? Aandelenopties:  Voor veel starters is het moeilijk hoge lonen uit te betalen.  
Aandelenopties vormen hiervoor een aantrekkelijk alternatief, indien geen 
sociale afhoudingen dienen te gebeuren (wat bij loonuitkeringen wel dient te 
gebeuren).  Enkel als de uitoefen-optieprijs lager is dan de beurswaarde op 
het moment dat de optie wordt aangeboden, wordt het verschil als loon 
beschouwd, en dienen sociale afhoudingen te gebeuren op het verschil.  
Werknemers moeten wel belasting betalen bij de uitgifte van de optie, en niet 
pas bij de realisatie (zoals in de meeste andere landen).  De geheven 
belasting zal maximaal 60% progressieve voorheffing op de waarde van de 
optie bedragen.  Deze bedraagt 15% van de waarde van het aandeel 
(vermeerderd met 1% per jaar dat de optie voor meer dan 5 jaar wordt 
toegekend) indien de waarde niet op de beurs genoteerd is, en 7,5% onder 
bepaalde voorwaarden. 

 
 

6.3.1.3 Indirecte instrumenten : institutionele instrumenten 
 

?? Sinds 1 januari 1999 mogen pensioenfondsen (2e pijler) nog slechts 10% van 
hun vermogen beleggen in niet-genoteerde effecten, terwijl dit voordien nog 
30% was.  
Voor de Belgische pensioenspaarfondsen (3e pijler) geldt dat zij minstens 30% 
van hun beleggingen dienen te investeren in Belgische aandelen.  Dit is 
gedeeltelijk een fiscale maatregel aangezien slechts indien aan het minimum 
voldaan is, de particuliere spaarder een belastingaftrek geniet.  De Europese 
Commissie wil echter op termijn deze verplichting om in binnenlandse 
bedrijven te investeren, afschaffen. 

?? Voor beleggers is het belangrijk te weten dat het bedrijf waarin zij wensen te 
participeren goed bestuurd wordt, aangezien dit het risico op faling verkleint 
en de langetermijnperspectieven van de onderneming verbetert.  Dit 
deugdelijk bestuur wordt aangeduid met de term ‘Corporate governance’.  In 
België zijn drie codes opgesteld als leidraad voor ondernemingen.  De 
Commissie Cardon richtte zich op de beursgenoteerde bedrijven, de 
Commissie voor het Bank –en Financiewezen op de jaarverslagen, en het 
VBO op alle ondernemingen. 

?? De werking van business angels netwerken wordt in België bemoeilijkt door 
het feit dat de informatieverspreiding over nieuwe projecten, beperkt is tot 50 
leden, aangezien anders een prospectus vereist is. 
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6.3.2 Vlaamse instrumenten 
 

Vlaanderen maakt zowel gebruik van directe als indirecte instrumenten.  Bij de directe 
gebeurde dit ondermeer en vooral door middel van de GIMV, een rol die in de 
toekomst zal overgenomen worden door de PMV.  Als indirect (financieel) instrument 
dient het Vlaams Waarborgfonds.  Daarnaast mag men de indirecte rol van het IWT 
niet veronachtzamen als verstrekker van zaaikapitaal in de vorm van subsidies en 
sinds kort een bijkomende achtergestelde lening. 
Op Vlaams niveau wordt geen gebruik gemaakt van indirecte institutionele 
instrumenten. 
 

 
6.3.2.1 Directe instrumenten : de publieke investeringsmaatschappijen met de GIMV als 

hoofdrolspeler 
 

Hét Vlaamse instrument voor directe steun was de GIMV, welke in 1979 bij KB 
werd opgericht.  Daarnaast zijn er nog enkele andere publieke 
investeringsmaatschappijen die een rol vervullen in de risicokapitaalsector, zoals 
de LRM.  Hiervoor wordt vooral verwezen naar hoofdstuk 5.  Hieronder volgt nog 
enkel een beknopte samenvatting van de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
GIMV.  
Bij de oprichting werden drie functies toegewezen aan de GIMV : 
ontwikkelingsbank, overheidsholding en uitvoerder van het overheidsbeleid.  In 
de periode 1980-1993 groeide de GIMV van een loutere 
investeringsmaatschappij met initieel een groot aantal derde functie-opdrachten 
uit tot een heuse GIMV-groep met verscheidene takken.  In 1993 blijkt dat de 
groepsstructuur zo groot en complex geworden is dat zij zich niet meer kan 
bezighouden met haar kernactiviteiten.  De regering besliste dan de groep af te 
bouwen en de maatschappij te herfocussen op haar basisactiviteit.  Dit werd 
geformaliseerd in het decreet van 13 juli 199470 waarbij de taak van de GIMV als 
volgt werd omschreven : “GIMV zal zich toeleggen op het verstrekken van 
kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of nog op te richten 
ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hoge 
risicograad, en op strategische participaties, inzonderheid in nutsbedrijven, en 
hoogtechnologische ondernemingen, dit zowel in binnen –als in buitenland.” 
 
Het eerste beheerscontract (driejaarlijks) van de Vlaamse regering met de GIMV 
werd afgesloten in 1995 en brengt de derde functie-opdrachten dan onder in de 
NV Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).  De PMV werd opgericht op 31 

                                                 
70 Decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen NV en LIM 

en tot oprichting van het Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep Limburg. 
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juli 1995 voor het uitvoeren van de bijzondere opdrachten die haar bij decreet of 
bij beslissing van de Vlaamse regering werden toevertrouwd voor het uitvoeren 
van initiatieven van economisch beleid van het Vlaams Gewest.  Concreet heeft 
PMV de zogenaamde “derde functiedossiers” overgenomen van de GIMV. 
Na de beursgang van de GIMV in 1997 wordt de NV Vlaamse 
Participatiemaatschappij opgericht die voor 100% eigenaar is van de PMV.  De 
VPM op zijn beurt is volledig in handen van de Vlaamse overheid, en verwerft het 
resterende aantal aandelen van de overheid in de GIMV (70%).  De PMV deed 
voor de uitvoering van de derde functie-opdracht wel steeds beroep op de 
externe expertise van de GIMV.  
Het decreet van 17 juli 2000 stelt dat de Vlaamse overheid via de Vlaamse 
Participatiemaatschappij haar aandeel in de GIMV mag terugbrengen tot 25% +1. 
Door deze beslissing tot verdere privatisering werd het noodzakelijk om een 
duidelijke scheiding tussen de beheersstructuur van GIMV en PMV te maken 
teneinde de dubbelzinnigheid over de rol van GIMV als investeringsmaatschappij 
en over de rol van PMV als uitvoerder van het economisch overheidsinitiatief weg 
te werken.  Hiervoor werd het voorstel van decreet van de heren Jacques 
Laverges, Robert Voorhamme, Jos Stassen en André-Emiel Bogaert op 6 juli 
2001 door het Vlaams Parlement aangenomen.  Hierdoor wordt de PMV officieel 
aangesteld tot spilfiguur inzake het economisch overheidsinitiatief. 

 
 
6.3.2.2 Indirecte instrumenten 
 
 
6.3.2.2.1 Het Vlaams Waarborgfonds 
 

De reglementering van het Vlaams Waarborgfonds maakt deel uit van de 
economische expansiewetgeving, dat sinds 1989 geregionaliseerd is.  Het 
Vlaams Waarborgfonds is een beleidsinstrument om de start en de groei van 
KOM’s te ondersteunen. 
Sedert juli 1997 is het toepassingsgebied van het Waarborgfonds uitgebreid tot 
twee domeinen.  Enerzijds verleent het Vlaams Waarborgfonds zijn 
tussenkomst aan investeringskredieten om de kredietverlening  aan de KMO’s 
te vergemakkelijken; anderzijds verleent het Waarborgfonds zijn tussenkomst 
aan risicokapitaal zodat de betrokken onderneming een gezonde financiële 
structuur kan behouden of verwerven.  De garantieregeling risicokapitaal werd 
ingevoerd door het decreet van 15 april 1997 en nader geregeld in het 
uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997.  De garantieregeling risicokapitaal voorziet 
dat maximaal 50% van het verlies dat participatiemaatschappijen lijden op het 
risicokapitaal dat zij in een KMO inbrengen, wordt beschermd en dit voor een 
totaal bedrag van 20 miljoen BEF (495.787 €), met een minimum van 2 miljoen 
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BEF (49.579 €).  Dit garantiesysteem plaatst dus een deel van de risico’s bij de 
overheid. 

 
In het jaarverslag 2000 van het Vlaams Waarborgfonds worden een aantal 
kerngegevens op een rijtje gezet: 

 

Tabel 20 : Evolutie van het aantal dossiers die door het Vlaams Waarborgfonds 
werden behandeld 

 
Kredietwaarborgen 1999 2000 
Rechtstreekse waarborgen   
   
Aantal  499 430 
Totale waarborg 981.118.000 BEF 

(24.321.280 €) 
1.376.135.876 BEF 

(34.113.517 €) 
Krediettotaal 2.220.339.000 BEF 

(55.040.766 €) 
2.944.175.594 BEF 

(72.984.207 €) 
   
Onrechtstreekse waarborgen   
   
Aantal 782 664 
Totale waarborg 260.566.000 BEF 

(6.459.262 €) 
244.300.000 BEF 

(6.056.039 €) 
Krediettotaal 1.234.164.000 BEF 

(30.594.126 €) 
1.080.956.000 BEF 

(26.796.199 €) 
   
TOTAAL   
Aantal 1.281 1.094 
Totale waarborg 1.241.684.000 BEF 

(30.780.542 €) 
1.620.435.876 BEF 

(40.169.556 €) 
krediettotaal 3.454.503.000 BEF 

(85.634.893 €) 
4.025.131.594 BEF 

(99.780.406 €) 
   
Garantieregeling risicokapitaal   
Aantal 25 7 
Bedrag geïnvesteerd risicokapitaal 477.224.403 BEF 

(11.830.084 €) 
270.710.000 BEF 

(6.710.726 €) 
Bedrag gewaarborgd risicokapitaal 394.592.717 BEF 

(9.781.698 €) 
138.729.404 BEF 

(3.439.012 €) 
Bron : Vlaams Waarborgfonds  

 
Volgens het Vlaams Waarborgfonds bedroeg het gewaarborgd risicokapitaal in 
2001 3.852.888 € (155.425.136 BEF), wat terug een lichte stijging (+ 12 %) 
inhoudt ten opzichte van het jaar 2000. 
 
 
 
 
 
 



 
- 139 - 

 
 
 

Hieronder volgen nog meer gedetailleerde gegevens uit het jaarverslag 2000 van 
het Waarborgfonds m.b.t. de garantieregeling risicokapitaal. 
 

Tabel 21 : geografische spreiding van de ingediende dossiers 

Provincie  1999 
% 

2000 
% 

Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams -Brabant 
West-Vlaanderen 

16,1 
0,0 
12,9 
38,7 
32,3 

22,2 
0,0 
11,2 
33,3 
33,3 

 

Tabel 22 : Investeringsfase, waarin het risicokapitaalproject zich bevindt bij het 
indienen van het dossier 

Investeringsfase 1999 
% 

2000 
% 

1997-2000 
% 

Zaaifase 
Startfase 
Expansiefase 
overbruggingsfase 

3,2 
38,7 
58,1 
0,0 

33,3 
66,7 
0,0 
0,0 

22,0 
43,0 
35,0 
0,0 

 

Tabel 23 : sector, waartoe de risicokapitaalprojecten behoren 

Sector 1999 
% 

2000 
% 

1997-2000 
% 

Informatietechnologie 
Communicatie 
Industriële automatisatie 
Consumentenproducten en -diensten 
Biotechnologie 
Transport 
Medisch/farmaceutisch 
Andere elektronica 
Industriële producten en diensten 
Andere diensten 
Energie 
Chemie en materialen 

46,1 
17,3 
3,9 
1,9 
13,5 
3,9 
1,9 
7,7 
1,9 
1,9 
0,0 
0,0 

44,5 
0,0 
11,1 
0,0 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

57,8 
13,8 
9,1 
7,1 
6,9 
2,4 
2,3 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Uit tabel 21 kan afgeleid worden dat de risicokapitaalprojecten, waarvoor om 
een verliesgarantie werd gesolliciteerd, in 2000 geconcentreerd waren in de 
regio’s Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.  Deze vaststelling blijft overeind 
wanneer men alle lopende dossiers tot 31 december 2000 overschouwt : de 
gewaarborgde risicokapitaalprojecten situeren zich vooral in Vlaams-Brabant 
(47 %) en West-Vlaanderen (26 %). 
 
Uit tabel 22 blijkt dat de ingediende dossiers in de periode 1997-2000 zich 
vooral situeerden in de vroege ontwikkelingsfase (de zaai- en startfase) van de 
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onderneming.  De garantieregeling wordt blijkbaar vooral aangegrepen om zich 
in te dekken bij investeringsprojecten in een vroege ontwikkelingsfase. 
 
Tenslotte blijkt dat de risicokapitaalinvesteringen met waarborgaanvraag in 
2000 vooral voorkwamen in ondernemingen actief in de informatie- en 
computertechnologie.  Neemt men de periode 1997-2000 in aanmerking, dan 
maken de sectoren informatietechnologie, communicatietechnologie en 
industriële automatisatie 80 % uit van alle lopende waarborgen. 
 
 
 

6.3.2.2.2 Het IWT als verstrekker van zaaikapitaal 
 

Sinds de beslissing van de Vlaamse regering van 5 oktober 200171 geldt in 
Vlaanderen een aangepaste regeling inzake de ondersteuning van projecten 
van technologisch onderzoek en ontwikkeling door het bedrijfsleven. 
 
Het IWT-Vlaanderen kent aan bedrijven subsidies toe met het doel de 
technologische innovatie te bevorderen in Vlaanderen.  De IWT-subsidies 
kunnen hierbij gezien worden als zaaikapitaal dat fungeert als een hefboom bij 
het creëren van economische toegevoegde waarde. 
Het basissteunpercentage waarop een onderneming kan rekenen varieert 
naargelang het type van onderzoek.  Aan industrieel basisonderzoek wordt een 
subsidie verleend van 50 % van de aanvaarde kosten van het 
onderzoeksproject.  Voor prototype- of ontwikkelingsprojecten wordt een 
subsidie van 25 % van de aanvaarde kosten verleend.  Het steunpercentage 
voor gemengd onderzoek bedraagt het gewogen gemiddelde (op basis van de 
ingezette menskracht) van de steunpercentages voor het deel industrieel 
basisonderzoek en het deel ontwikkeling.  Bij gelijke verhouding van beide 
types bedraagt het steunpercentage 38 %. 
Het steunpercentage wordt verhoogd met 10 % als aan één van de volgende 
voorwaarden voldaan is : 

?? Voor die activiteiten van het onderzoeksproject uitgevoerd door KMO’s; 
?? Wanneer het project een EUREKA-label heeft; 
?? Wanneer het project beantwoordt aan de criteria van andere specifieke 

acties beslist door de Vlaamse regering. 
Deze verhogingen van het steunpercentage zijn cumuleerbaar.  In alle gevallen 
bedraagt het maximale steunpercentage 75 % voor industrieel basisonderzoek 
en 50 % voor ontwikkeling. 
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Aan KMO’s kan, boven op de toegekende subsidie, een aanvullende 
voorfinanciering toegekend worden in de vorm van een achtergestelde lening.  
Deze aanvullende financiering en de toegekende subsidie bedragen maximaal 
80 % van de projectkosten.  Er wordt een maximumbedrag voorzien van 
750.000 € (30,25 miljoen BEF). 
De intrestvoet voor de achtergestelde lening bedraagt 4 % boven op de 
Europese referentieintrestvoet voor België m.b.t. 
langetermijninvesteringskredieten.  Aangezien men deze referentieintrestvoet 
voor België sinds 1 januari 2001 vastligt op 6,33 %, bedraagt de intrestvoet voor 
de IWT-achtergestelde lening 10,33 %.  Men verwacht dat de 
referentieintrestvoet in 2002 met 2 % zal dalen, zodat de IWT-rentevoet in 2002 
vermoedelijk 8,33 % zal bedragen. 
De achtergestelde lening wordt toegekend voor de looptijd van het O&O project 
vermeerderd met drie jaar.  Na deze periode start de afbetaling van de 
hoofdsom van de lening gedurende de volgende drie jaar.  
 
Om een idee te geven van het steunvolume dat door het IWT vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling ter beschikking wordt gesteld 
voor onderzoeksprojecten, wordt verwezen naar onderstaande tabel. 

 

Tabel 24 : Globaal overzicht van steun aan O&O 

ACTIELIJN TOEGEKENDE STEUN 
O&O-projecten op eigen initiatief van bedrijven 1.887.865.282 BEF (46.798.958 €) 
KMO-aanpak 110.531.646 BEF (2.740.008 €) 
Onderzoeksmandaten 34.025.320 BEF (843.466 €) 
EUREKA 152.652.312 BEF (3.784.152 €) 
EUREKA-MEDEA 400.507.998 BEF (9.928.334 €) 
EUREKA-ITEA 168.838.683 BEF (4.185.402 €) 
EUREKA-PIDEA 33.926.062 BEF (841.005 €) 
EUREKA-EURIMUS 23.791.060 BEF (589.765 €) 
Vlaams Actieprogramma Luchtvaart 71.421.989 BEF (1.770.505 €) 
Collectief onderzoek 91.895.835 BEF (2.278.038 €) 

Totaal ten laste van de kredietlijnen ”steun op initiatief 
van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden” en 
“steun aan innovatie op initiatief van de Vlaamse 
regering” 

2.975.456.187 BEF (73.759.632 €) 

Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn 411.000.000 BEF (10.188.424 €) 
Specialisatiebeurzen 693.958.944 BEF (17.202.793 €) 
TOTAAL 4.080.415.131 BEF (101.150.849 €) 
Bron : IWT-jaarverslag 2000 

 
In 2000 werden er, exclusief de specialisatiebeurzen, 267 steunaanvragen voor 
O&O behandeld.  Specialisatiebeurzen inbegrepen loopt dit aantal op tot 829.  Er 
werden 438 projecten positief beoordeeld. 

                                                                                                                                                         
71 Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2001 maar de publicatie ervan in het Staatsblad is nog in 

uitvoering 
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In 2000 ging 70 % van de totale O&O-steun naar bedrijven en 14 % naar KMO’s. 
 

Wanneer dieper wordt ingegaan op de actielijn “O&O op initiatief van bedrijven” 
kunnen volgende gegevens worden verstrekt : 

 

Tabel 25 : Overzicht van de toegekende steun per projecttype op initiatief van de 
bedrijven 

Type  Goed-
gekeurd 

Toegekende 
steun 

Mens-
maanden 

Toegekende  
begroting 

Gemiddelde 
steun 

Steun vs 
begroting 

Industrieel 
basisonderzoek 

9 188.585.887 BEF 
(4.674.922 €) 

1.117 331.095.724 BEF 
(8.207.649 €) 

20.953.987 BEF 
(519.436 €) 

56,96 % 

Gemengde 
onderzoeksprojecten 

57 1.373.000.947 BEF 
(34.035.804 €) 

11.459 3.674.589.874 BEF 
(91.090.704 €) 

24.087.736 BEF 
(597.119 €) 

37,36 % 

Prototype 
onderzoeksprojecten 

12 326.278.448 BEF 
(8.088.231 €) 

3.054 1.305.113.786 BEF 
(32.352.926 €) 

27.189.871 BEF 
(674.019 €) 

25,00 % 

TOTAAL 78 1.887.865.282 BEF 
(46.798.958 €) 

15.630 5.310.799.364 BEF 
(131.651.277 €) 

72.231.594 BEF 
(1.790.574 €) 

36,00 % 

Bron : IWT-jaarverslag 2000 

 
 

In de actielijn “O&O op initiatief van bedrijven” kunnen bedrijven uit alle industriële 
sectoren op elk moment steunaanvragen indienen, niet gebonden aan een 
specifieke oproep. 
In 2000 werden 83 nieuwe projectaanvragen ingediend op initiatief van bedrijven.  
Van deze nieuwe aanvragen en van aanvragen die nog in behandeling waren op 
het einde van 1999 werden er 82 behandeld, waarvan er 78 werden goedgekeurd 
voor een totaal bedrag van 1.887,8 miljoen BEF (46,8 miljoen €).  Het belangrijkste 
steunvolume gaat naar door het IWT als gemengde projecten gekwalificeerde 
projecten. 
Het gemiddelde steunpercentage t.o.v. het goedgekeurde budget over alle 
projecten heen bedraagt 36 %. 

 
 

6.3.2.2.3 Ondersteuning van Business Angels Networks 
 

Deze netwerken hebben tot doel startende of middelgrote ondernemingen in 
verbinding te brengen met private informele investeerders.  Een BAN is een 
netwerk dat opgebouwd wordt tussen ondernemers-investeerders of andere 
business angels enerzijds en startende projecten of ondernemers met 
beloftevolle ideeën anderzijds. 
Een BAN treedt in het algemeen zelf niet op als een investeringsfonds.  Maar 
als netwerk kan het bijvoorbeeld wel de synergie tussen onderzoek en 
ondernemen bevorderen of de ondernemingsgeest vanuit bestaande initiatieven 
doorgeven. 
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De Vlaamse regering heeft reeds een aantal netwerken erkend die tijdens hun 
opstartperiode een ondersteuning kunnen genieten om uit te groeien tot 
efficiënte en zelfbedruipende netwerken. 
Volgende netwerken werden door de Vlaamse regering erkend : BAN Limburg, 
Bizz Bees, Vlerick BAN en het Flanders Business Netwerk (opgericht in maart 
2001).  Dankzij deze erkenning kan elk netwerk rekenen op een subsidie ten 
belope  van 50 % van de personeels- en werkingskosten met een maximum 
van 8,5 miljoen BEF. 
 
Wat de business angels betreft, blijkt uit een recente studie van prof. S. 
Manigart72 dat  België en in het bijzonder Vlaanderen inzake informeel 
risicokapitaal zeer zwak presteren : slechts 1,2 % van de Belgische 
volwassenen heeft tijdens de laatste 3 jaar geïnvesteerd in een startende 
onderneming.  In Vlaanderen is dit percentage nog lager.  België heeft daarmee 
de tweede laagste score in Europa na Ierland.  Vlaanderen heeft de laagste 
score.  De onderzoeker pleit in de studie voor stimulansen t.a.v. BAN’s en voor 
fiscale stimuli voor kleine investeringen. 
 
Hieronder volgen enkele cijfergegevens over de Belgische BAN’s.  Naast de 
Vlaamse BAN’s zijn er twee Waalse BAN’s (Business Angels Matching Services 
en Wallonian Business Angels Network) en één Brusselse BAN (Business 
Angels Connect). 

 

Tabel 26 : Globale cijfergegevens over de Belgische BAN’s in het jaar 2000 

Aantal aanvragen van ondernemingen aan netwerkmanagers 
voor contactname met potentiële investeerders 

739 

Aantal aan de BAN’s voorgestelde projecten (die effectief bij 
een potentiële investeerder worden voorgelegd) 

260 

Aantal investeringen 24 
Geïnvesteerd bedrag 5,55 miljoen € 
Bron : Vlerick BAN 
Noot : exclusief Flanders Business Netw erk dat pas in 2001 werd opgericht 

 
De ICT-sector is de belangrijkste sector waarin door medewerking van de BAN’s 
wordt geïnvesteerd : 32 % van de investeringen ging naar de sector van de 
informatietechnologie en 26 % naar de internet business.  Een onbekend aandeel 
ging nog naar de telecommunicatiesector. 
Andere sectoren die aan bod kwamen, zijn : energie, pharmaceutische industrie, 
druk, mode, machineconstructie en publiciteit. 

 
 

 

                                                 
72 Global Entrepreneurship Monitor 2001, Prof. Dr. Ir. Sophie Manigart 
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7. SLOTBESCHOUWINGEN 
 

Naar aanleiding van de adviesvraag tot verdere privatisering van de GIMV werd 
beslist om de risicokapitaalsector in Vlaanderen onder de loep te nemen. 
Drie vragen staan in het onderzoek centraal : is er voldoende aanbod van 
risicokapitaal in Vlaanderen, speelt de overheid een rol in de risicokapitaalsector en 
zo ja welke, en tenslotte welke instrumenten hanteert de overheid om die rol waar te 
maken. 
Hiertoe werd in het tweede hoofdstuk een algemeen kader rond risicokapitaal 
geschetst. Vervolgens wordt aangetoond waarom de beleidsmakers en de 
ondernemingen zo’n groot belang hechten aan venture capital. Hoofdstuk 4 
analyseert de Europese en de Belgische venture capitalsector, waarbij in hoofdstuk 5 
dieper wordt ingegaan op de rol van de overheid in de risicokapitaalsector.  Hoofdstuk 
6 tenslotte geeft een overzicht van de overheidsinstrumenten ter ondersteuning van 
de sector en geeft aan op welke wijze de Belgische en Vlaamse overheid hiervan 
gebruik maken. 
 
Samenvattend kan men stellen dat venture capital aan toenemend belang wint als 
hefboom voor innovatie, economische hernieuwing, groei en werkgelegenheid.  Het 
hoeft dan ook niet te verwonderen dat zowel de nationale overheden als de Europese 
Gemeenschap initiatieven hebben genomen ter stimulering van venture capital.  
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de directe en de indirecte rol 
van de overheid in de venture capital sector. 
De indirecte rol van de overheid komt erop neer dat zij zorgt voor een aantrekkelijker 
institutioneel, fiscaal en wettelijk kader inzake venture capital.  De overheid kan 
financiële stimulansen ontwikkelen in de vorm van fiscale stimuli, subsidies voor 
venture capital fondsen en waarborgen voor venture capital investeringen.  De 
overheid kan ook via institutionele regelgeving de risicokapitaalmarkt aantrekkelijker 
maken. 
De directe tussenkomst van de overheid in deze sector uit zich in de vorm van directe 
overheidsinvesteringen waarbij de overheid venture capital ondernemingen opzet of 
investeert in private venture capital ondernemingen. 
 
Ook in Vlaanderen heeft de overheid – vooral dan via de GIMV - een belangrijke rol in 
de risicokapitaalsector gespeeld, zeker in vergelijking met de buurlanden. 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat deze rol geenszins uitgespeeld is.  Het feit dat 
er een stijgend aantal private investeringsmaatschappijen kan waargenomen worden, 
betekent nog niet dat alle segmenten van de risicokapitaalmarkt op een bevredigende 
wijze van het nodige kapitaal worden voorzien.  Met marktsegmenten wordt dan 
zowel de ondernemingsdimensie als de ontwikkelingsfase van de onderneming 
bedoeld.  Uit de analyse op basis van de geconsulteerde studies over de Vlaamse 
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risicokapitaalmarkt blijkt dat er een blijvende rol is weggelegd voor de overheid in de 
ondersteuning van kleine, jonge en hoogtechnologische projecten, vooral in de zaai- 
of startfase.  Volgens de OESO bestaan er vier methoden om deze projecten te 
steunen: 

1) Directe overheidsinvesteringen 
2) Belastingvoordelen voor investeerders in deze fase 
3) Waarborgen (en subsidies) voor investeringsfondsen die in deze fase 

investeren 
4) Steun voor bepaalde kosten van vroege-fase fondsen die aldus de 

opbrengsten voor de investeerders zullen verhogen, bv. 
waarderingskosten, operationele kosten,… 

 
Vlaanderen vult twee van deze methoden in.  De directe overheidsinvesteringen 
gebeurden hoofdzakelijk door middel van de GIMV, wiens rol in de toekomst wordt 
verder gezet door de PMV.  Het Vlaams Waarborgfonds en het IWT nemen de derde 
methode voor hun rekening. 
Zolang bepaalde niches van de risicokapitaalmarkt niet op een bevredigende wijze 
door de andere marktspelers worden voorzien van venture capital, kan hierin een 
belangrijke taak voor de overheid weggelegd zijn.  Zo bijvoorbeeld viseert het Pact 
van Vilvoorde73 een ombuiging van de dalende trend van startende ondernemingen 
en de verdubbeling van het percentage “gazellen” – volgens een Nederlandse 
studie74 een niche in de risicokapitaalmarkt – tegen 2010. 
 
Bepaalde niches van de venture capital sector waar er nog veel vooruitgang kan 
geboekt worden, zoals de betrokkenheid van de institutionele beleggers, vergen 
veelal een benadering via de twee andere methoden.  Het gaat dan om het 
aantrekkelijker maken van het institutionele kader (vierde methode) en het invoeren 
van fiscale stimuli (tweede methode).  Alhoewel deze twee methoden hoofdzakelijk 
een federale bevoegdheid uitmaken, is vast te stellen dat sinds de Lambermont-
akkoorden voor Vlaanderen de mogelijkheid open staat om via een 
persoonsgebonden aftrek de fiscale methode in te schakelen als een hefboom voor 
de stimulering en ontwikkeling van risicokapitaal. 
 
Bovenstaande slotbeschouwingen zijn vaststellingen die voortvloeien uit de studie, 
zonder dat de Raad hierover standpunten heeft ingenomen omtrent ondermeer de 
opportuniteit ervan. 

 

                                                 
73 Kleurrijk Vlaanderen, Vlaamse Conferentie (Pact van Vilvoorde), 21 doelstellingen voor de 21ste eeuw, 22 

november 2001 
74 Gazellen in het vizier, snelgroeiende ondernemingen : verkenning van onderzoek en beleid, R.F.C van 

Engelenburg (Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap) en E. Stam (Universiteit Utrecht, faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen), Den Haag, 24 januari 2001 


