
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INLEIDING 

 
De Raad werd op 2 januari 2003 door de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands 
beleid, Buitenlandse handel en Huisvesting, de heer Jaak Gabriëls, om advies gevraagd 
over het voorontwerp van decreet betreffende de ARKIMEDES-regeling.  Voor de 
betreffende adviesvraag werd de procedure van spoedbehandeling aangevraagd. 
 
Omwille van het beperkte tijdsbudget kan de Raad enkel een advies op hoofdlijnen 
uitbrengen, zonder te kunnen ingaan op meer technische kwesties. 
Bovendien stelt de Raad vast dat essentiële onderdelen van de regelgeving nadien bij 
uitvoeringsbesluit zullen worden geregeld, al dan niet nadien te bekrachtigen door het 
Vlaamse Parlement.  In het decreet worden dienaangaande relatief weinig denkrichtingen 
aangegeven.  Dit bemoeilijkt hic et nunc wel een volledige beoordeling. 
Omdat vele vragen vooralsnog onbeantwoord blijven, vraagt de Raad betrokken te 
worden bij de verdere uitwerking van deze steunmaatregel in de uitvoeringsbesluiten.  In 
het bijzonder wenst de Raad dat de SERV om advies wordt gevraagd m.b.t. de 
uitvoeringsbesluiten. 
 
Kort samengevat wil de ARKIMEDES-regeling1 een decretaal kader creëren voor een 
systeem dat leidt tot het structureel activeren van risicokapitaal naar KMO’s toe.  Daarbij 
wordt, aldus de Memorie van Toelichting, vooral de groep van transitionele bedrijven 
geviseerd, dit zijn starters of bestaande KMO’s die een  nieuw product op de markt willen 
brengen of een nieuwe activiteit willen starten waarvan de eerste inkomsten nog een tijd 
op zich laten wachten. 
Binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen wordt een ARK-agentschap als 
dochtervennootschap opgericht.  Dit agentschap kan een of meerdere ARK-
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beleggingsinstellingen oprichten en optreden als hun beheerder.  Het ARK-agentschap of 
de ARK-beleggingsinstellingen zullen aandelen, rechten van deelneming en/of 
schuldinstrumenten uitgeven bij het publiek of institutionele investeerders.  De aldus 
opgehaalde financiële middelen zullen aangewend worden om kapitaalparticipaties te 
nemen of trekkingsrechten voor hefboomleningen toe te kennen aan 
risicokapitaalverschaffers die door het ARK-agenstschap zijn erkend als ARK-
investeringsvennootschap.  Voor beide types van vennootschappen is voorzien in een 
geëigende procedure van erkenning.  De erkende ARK-vennootschappen zijn verplicht 
om de toegekende kapitaalparticipaties en hefboomleningen aan te wenden voor 
investeringen in doelondernemingen (een KMO). 
Indien aandelen van de ARK-beleggingsinstelling worden uitgegeven bij het publiek, kan 
de burger hiertoe fiscaal aangemoedigd worden via een belastingkrediet van 8,75 % van 
de uitgifteprijs per jaar.  Het is de bedoeling dat de burger zijn belegging minstens 4 jaar 
aanhoudt zodat de maximale belastingvermindering 35 % van de uitgifteprijs bedraagt, 
hetgeen overeenkomt met een bedrag van 875 € (2.500 € * 0,35), zijnde een 
vermindering op een pakket van aandelen of rechten van deelneming met een totale 
waarde van 2.500 €.    

 
 

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
 
De Raad stelt vast dat de ARKIMEDES-regeling een maatregel beoogt ter ondersteuning 
en bevordering van het risicokapitaal, waarmee men wil aansluiten bij een van de 
doelstellingen van het Pact van Vilvoorde, zijnde de versterking van het economisch 
draagvlak in Vlaanderen door het creëren van nieuwe ondernemingen en het versneld 
laten doorgroeien van bestaande ondernemingen.  In dit Pact, maar ook later door de 
uitvoering van eigen onderzoek2 terzake, onderkennen de Vlaamse sociale partners 
inderdaad het belang van risicokapitaal voor de vitaliteit, creativiteit en dynamiek van het 
Vlaams economisch weefsel en de creatie van werkgelegenheid.  Het onderzoek van de 
SERV beklemtoonde dat nog niet alle segmenten van de risicokapitaalmarkt op een 
bevredigende wijze van het nodige kapitaal worden voorzien.  Met marktsegmenten wordt 
in de studie zowel de ondernemingsdimensie als de ontwikkelingsfase van de 
onderneming bedoeld.   
Het feit dat men de problematiek van de risicokapitaalmarkt, nl. de equity gap of 
financieringskloof tussen vraag en aanbod, wil aanpakken door de geëigende knowhow 
en expertise van de sector zelf in te schakelen en te mobiliseren, vindt de Raad positief. 
De Raad dringt aan op een globaal beleidskader ten aanzien van het instrument van 
risicokapitaal.  In dit verband stelt de Raad bijvoorbeeld vast dat met de nader uit te 
werken hefboomfunctie deels dezelfde doelgroep wordt geviseerd als in de 
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garantieregeling risicokapitaal.  De Raad vraagt zich af hoe de nieuwe voorziene regeling 
zich verhoudt tot de bestaande maatregelen ter stimulering van het risicokapitaal, in het 
bijzonder de garantieregeling risicokapitaal, en welke de precieze beleidsintenties zijn ten 
aanzien van deze maatregel(en).   
De Raad meent dat de ARKIMEDES-regeling additioneel is ten aanzien van de 
garantieregeling risicokapitaal.  Volgende elementen ondersteunen dit : de verlaging van 
de gemiddelde kapitaalkost (hefboomeffect), de vereiste te investeren in 
doelgroepondernemingen, de erkenning en controle op de werking van de ARKIV’s, het 
terugdringen van de administratieve verplichtingen. 
 
De Raad heeft enkele bedenkingen bij de decretale uitwerking van de doelstelling via het 
instrument van de ARKIMEDES-regeling.   
 
Ten eerste is de Raad van oordeel dat het aangaan van relatief goedkope 
hefboomleningen de aandeelhouders van de ARKIV in staat kan stellen om een 
hefboomeffect te realiseren.  Via het instrument van de hefboomlening daalt immers de 
gemiddelde kapitaalkost voor de ARKIV, waardoor investeringen in de 
doelgroepondernemingen kunnen gerealiseerd worden.  De Raad vraagt dat bij de 
uitwerking voldoende aandacht besteed wordt aan de  effectieve verlaging van de 
gemiddelde kapitaalkost teneinde de potentiële hefboomfunctie van de ARKIMEDES-
regeling te valoriseren.  De Raad verwijst in dit verband echter nadrukkelijk naar zijn 
bedenkingen i.v.m. de doelgroepondernemingen (zie hieronder). 
 
De Raad heeft hierboven aangestipt dat de bepaling van de doelgroeponderneming een 
cruciaal onderdeel vormt van het nieuwe systeem. 
In de Memorie van Toelichting wordt expliciet bepaald dat de groep van ondernemingen 
die vooral met de equity gap (financieringskloof) wordt geconfronteerd de transitionele 
bedrijven zijn, dit zijn starters en KMO’s die een nieuw product willen lanceren of activiteit 
wensen te ontplooien.  Deze groep van ondernemingen vormt volgens de Memorie van 
Toelichting de eigenlijke doelgroep van de ARKIMEDES-regeling. 
Uit de analyse van de Memorie van Toelichting blijkt, volgens de Raad terecht, dat de 
zwakte van deze groep bedrijven op de risicokapitaalmarkt, in de hand wordt gewerkt 
door ondermeer volgende factoren : 
• deze bedrijven hebben vaak een aanzienlijk groeipotentieel in huis, met positieve 

effecten voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.  Daar staat echter een hoog 
potentieel risico tegenover, waardoor ze vaak moeilijk aan de nodige 
risicofinanciering geraken; 

• een geval van marktimperfectie : de onevenwichtige verhouding tussen de relatief 
lage benodigde investeringsbedragen en de daarmee gepaard gaande relatief hoge 
selectie- en opvolgingskosten (hetgeen zich uit in een hoge vaste kost per 
geïnvesteerde euro) belemmert investeringen in deze doelgroep.  De benedengrens 
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waaronder participatiemaatschappijen niet geneigd zijn om te investeren, tendeert 
bovendien naar boven. 

M.b.t. doelonderneming stelt de Raad vast dat in artikel 2, 5° de Europese KMO-
definiëring wordt gehanteerd, waardoor de groep van ondernemingen die in aanmerking 
kunnen komen voor ondersteuning in het kaderdecreet zo breed mogelijk wordt 
gehouden.  De Raad heeft hier een aantal vragen bij. 
Vooreerst is het voor de Raad essentieel dat slechts die KMO’s in aanmerking kunnen 
komen voor de ARKIMEDES-regeling, waaruit na grondige screening en selectie blijkt dat 
ondersteuning met risicokapitaal van doorslaggevend belang is voor de doorstart en 
ontwikkeling van een investeringsproject 
Ten tweede vraagt de Raad aandacht voor de effectieve afbakening van de doelgroep in 
de uitvoeringsbesluiten in die zin dat effectief en uitsluitend wordt ingespeeld op 
marktfalingen, zowel diegene die vermeld zijn in de memorie van toelichting als mogelijke 
andere die zich zouden blijken voor te doen. 
Meer concreet vraagt de Raad in dit verband aandacht voor de mogelijkheid dat, hoewel 
in principe de voorgestelde hefboomfunctie de gemiddelde kapitaalkost van een 
risicokapitaalverschaffer doet dalen en investeringen in ondernemingen met een lagere 
financieringsbehoefte aantrekkelijker maakt, mogelijke onbedoelde verdringingseffecten 
kunnen opduiken.  De Raad dringt erop aan dat in ieder geval moet vermeden worden dat 
ondernemingen die tot de doelgroep behoren, d.w.z. die effectief nood hebben aan 
risicokapitaal, en behoefte hebben aan een relatief kleine financieringsimpuls door de 
ARKIV’s niet geselecteerd worden.  Deze bekommernis van de Raad wordt gevoed door 
de berekening van de verwachte impact van de ARKIMEDES-regeling in de Memorie van 
Toelichting waarbij wordt uitgegaan van een investeringsbedrag per KMO dat zich situeert 
tussen 500.000 en 750.000 €, hetgeen in de komende 5 jaren zou moeten leiden tot de 
extra financiering van 750 tot 1.125 Vlaamse KMO’s. 
De Raad pleit er overigens voor om het risicokapitaal voor laagdrempelige 
investeringsbehoeftige ondernemingen ook via andere maatregelen te stimuleren. 
 
De Raad stelt vast dat de ARKIMEDES-regeling een flexibel steunmechanisme hanteert, 
waarbij verschillende steuncombinaties worden opengelaten (belastingkrediet : artikel 23, 
§3; gewestwaarborg : artikel 24; combinatie van beiden : Memorie van Toelichting, pg. 6).  
Deze mogelijke combinatie van faciliteiten is ingegeven om adequaat te kunnen inspelen 
op de mogelijke risico-aversie bij de particuliere belegger ingevolge de stand van de 
economische conjunctuur en het beursklimaat. 
In de mate dat de betrokkenheid van de burger in het ARKIMEDES-systeem wordt 
ondersteund, vraagt de Raad dat aandacht wordt besteed aan een snelle en deskundige 
sensitiviteitsanalyse op basis waarvan de juiste investeringsprikkels kunnen verschaft 
worden.  Verder pleit de Raad ervoor dat de regering bij elke wijziging een inschatting 
maakt van de geraamde budgettaire kostprijs van de maatregel, rekening houdend met de 
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verwachte budgettaire return van de maatregel, en die meedeelt.  De Raad vraagt ook 
aandacht voor de budgettaire beheersbaarheid van de maatregel. 
 
Tevens is de Raad van oordeel dat de cumulatie van een gewestwaarborg en het fiscaal 
voordeel voor de belegger niet dermate kan zijn dat het beleggingsrisico in grote mate 
door de Vlaamse overheid zou worden gedragen.  
De Raad wil ook dieper ingaan op de ARK-investeringsvennootschappen en ARK-
investeringen. 
Artikel 7 stelt dat de Vlaamse regering de voorwaarden bepaalt waaraan 
risicokapitaalverschaffers moeten voldoen om erkend te worden als ARK-
investeringsvennootschap (ARKIV).  De Raad dringt erop dat een zo groot mogelijke 
transparantie terzake wordt betracht zodat een risicokapitaalverschaffer op een 
eenduidige en rechtszekere manier kan uitmaken of hij aan de vereiste 
kwalificatievereisten voldoet voor erkenning door het ARK-agentschap.  Hij moet 
vervolgens met een minimum aan administratieve last zijn dossier kunnen indienen.  De 
Raad vraagt garanties op een deskundige, snelle en onafhankelijke beoordeling van deze 
aanvraag.  De uitwerking van artikel 4 waarbij de onafhankelijkheid van de leden van het 
ARK-agentschap wordt aangekondigd, is daarbij essentieel.  Er zouden volgens de Raad 
ook deskundigheidsvereisten moeten aan gekoppeld worden. 
Het is voor de Raad niet helemaal duidelijk of een ARKIV al dan niet activiteiten mag 
ontplooien buiten de ARK-investeringen en of er in dit opzicht al dan niet onderscheid 
wordt gemaakt tussen een ARKIV die een erkenning heeft gekregen met het oog op een 
kapitaalparticipatie en een ARKIV die een erkenning heeft gekregen met het oog op de 
toekenning van trekkingsrechten voor hefboomleningen. 
De eerste onduidelijkheid betreft de vraag of een ARKIV verplicht is om naast de bij de 
ARK-beleggingsinstellingen verkregen financiële middelen ook zijn privaat kapitaal in te 
zetten voor ARK-investeringen dan wel of hij dit privaat kapitaal ook mag aanwenden voor 
investeringsactiviteiten die buiten de ARKIMEDES-regeling vallen.  De berekening van de 
verwachte impact van de ARKIMEDES-regeling op de equity gap in de Memorie van 
Toelichting (pg. 8) doet vermoeden dat het privaat kapitaal van de ARKIV mee 
ingeschakeld dient te worden voor ARK-investeringen.  In het decreet wordt dit echter niet 
duidelijk gemaakt. 
De tweede onduidelijkheid bouwt verder op de eerste onduidelijkheid en betreft de vraag 
of er terzake een onderscheid dient gemaakt te worden tussen een ARKIV die erkend is 
met het oog op een kapitaalparticipatie en een ARKIV die erkend is met het oog op de 
toekenning van trekkingsrechten.  Deze onduidelijkheid wordt gevoed door de tekst van 
de Memorie van Toelichting (pg. 7) waar met betrekking tot een erkenning van een 
risicokapitaalverschaffer die een kapitaalparticipatie wenst, wordt gesteld dat “een 
kapitaalparticipatie slechts mogelijk is indien de betrokken ARKIV er zich bij haar 
erkenningsaanvraag toe verbonden heeft om geen andere investeringen dan ARK-
investeringen uit te voeren.”.  Deze verplichting vindt men niet terug in de passus die 
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handelt over de erkenning van risicokapitaalverschaffers als ARKIV met het oog op de 
toekenning van trekkingsrechten. 
 
Wat de ARK-investeringen betreft, wordt in artikel 13, 2° bepaald dat dergelijke 
investeringen dienen te gebeuren bij middel van een inbreng van geld in een 
doelonderneming, hetzij via inschrijving op een kapitaalverhoging hetzij via inschrijving op 
een lening met opties of warranten of een in kapitaal converteerbare lening, hetzij via de 
uitoefening van opties en warranten.  De Raad stelt voor om ook de achtergestelde 
lening, niet gekoppeld aan enige waarborg, als mogelijke investeringsbron in een 
doelonderneming op te nemen. 
Het investeringsgedrag van het ARK-beleggingsfonds in de ARKIV’s moet alleszins 
transparant zijn en geschieden overeenkomstig het investeringsgedrag van een goede 
huisvader. 
 
De Raad stelt ook vast dat het de intentie is om "ethische ARKIV's", in het kader van de 
bevordering van het duurzame ondernemen, extra te stimuleren, althans volgens de 
Memorie van Toelichting.  In het decreet wordt echter in het midden gelaten hoe dit 
geoperationaliseerd zal worden.  De Raad vraagt betrokken te worden bij de 
uitvoeringsbesluiten. 
 
Tenslotte roept de maatregel ook vragen op vanuit fiscaal oogpunt. 
De Raad stelt vast dat een fiscale maatregel wordt ingevoerd zonder dat dit wordt 
ingepast in een globale visie op het fiscale beleid vanuit de Vlaamse overheid. 
Terzake herinnert de Raad aan zijn brief van 13 december 2001 over het decreet tot 
wijziging van de registratierechten en waarin de Raad stelde dat een fiscale maatregel 
werd getroffen zonder dat sprake was van een algemeen beoordelingskader (“een goed 
doordacht en evenwichtig fiscaal plan”). 
De Raad wil deze aanbevelingen hernemen bij de nieuwe Arkidemesregeling.  De 
regering wordt trouwens ook in algemene zin gevraagd in haar toelichting op 
beleidsvoorstellen meer duiding te geven bij het gebruik van een specifiek 
beleidsinstrument.   
De Raad wenst ook graag verduidelijking bij de modaliteiten van het gebruik van deze 
fiscale incentives.   
 


