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1 Inleiding 

Venture capital financiering is sterk toegenomen doorheen de afgelopen twee decennia (Puri 

& Zarutskie, 2011). In 1998 bedroeg het geïnvesteerde bedrag door een venture capital 

investeerder in de Verenigde Staten ongeveer 25 miljard euro (Commission of the European 

communities, 2003). In Europa werd daarentegen een minder omvangrijk bedrag 

geïnvesteerd. In 1998 bedroeg de hoeveelheid venture capital financiering er circa 6,25 

miljard euro. In beide continenten werd een piek bereikt in het jaar 2000, met een 

investeringsbedrag van 97,5 miljard euro bij benadering in de VS en ongeveer 20 miljard euro 

in Europa (Commission of the European communities, 2003). Na het barsten van de 

zogenaamde dot.com bubble in datzelfde jaar (BBC news, 2010), daalde het verschaffen van 

venture capital financiering drastisch. Venture capital bleef echter een belangrijke vorm van 

kapitaal. Dit blijkt uit cijfers voor bijvoorbeeld het jaar 2010, die stellen dat voor 15 en 3,7 

miljard euro aan venture capital verschaft werd in respectievelijk Amerika en Europa (EVCA, 

2012; Dr. Ari Massoudi, 2012). Het is opvallend dat zowel deze vorm van kapitaal als 

business angel financiering vooral voorkomen in kleine en/of jonge ondernemingen die een 

sterke groei doormaken (Berger & Udell, 1998). Deze ondernemingen vormen slechts een 

zeer klein aandeel van het totaal aantal kmo’s en opstartende ondernemingen, maar creëren 

een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid en innovatie in een economie (Vanacker, 

Knockaert, Manigart, 2006; Puri & Zarutskie, 2011). Dit brengt met zich mee dat dergelijke 

ondernemingen een vaak voorkomend onderwerp vormen in studies (Berger & Udell, 1998; 

Vanacker & Manigart, 2010; La Rocca, La Rocca, Cariola, 2011). In dit onderzoek staat de 

analyse van kleine en/of jonge ondernemingen die durfkapitaal aantrekken centraal. 

 Het gebeurt frequent dat groeiende kleine en/of jonge ondernemingen geconfronteerd 

worden met financieringsbeperkingen (Carpenter & Petersen, 2002a, b). Deze ondernemingen 

hebben vaak onvoldoende interne middelen ter beschikking om aan hun financieringsnood te 

kunnen voldoen (Manigart, Baeyens, Van Hyfte, 2002; Carpenter & Petersen, 2002a, b; 

Myers, 2002). Hierdoor zal men zich in een tweede instantie richten op externe financiering. 

Vroegere literatuur heeft echter vooropgesteld dat kleine en/of jonge bedrijven vaak 

problemen ondervinden bij het aantrekken van traditionele financieringsvormen zoals een 

banklening (Manigart et al., 2002; Davila, Foster, Gupta, 2003). Deze ondernemingen hebben 

immers meestal weinig documenten in hun bezit die de kredietwaardigheid van het bedrijf 

kunnen demonstreren (Amit, Brander, Zott, 1998; Berger & Udell, 1998; Higgings & Gulati, 

2006). Daarnaast zijn minder materiële vaste activa aanwezig in kleine en/of jonge 
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ondernemingen wat ertoe leidt dat minder onderpand voorhanden is om het risico op 

faillissement van de onderneming te compenseren (Amit et al., 1998; Berger & Udell, 1998; 

Aernoudt, 1999; Hsu, 2004). In veel gevallen zullen deze bedrijven genoodzaakt zijn zich te 

richten op risicokapitaal voor aanvullende financiering. Twee eminente vormen van 

durfkapitaal waarop ondernemers beroep kunnen doen zijn venture capital en financiering 

door een business angel. 

 In deze paper wordt het bestaan van een financiële groeicyclus bij Belgische 

ondernemingen onderzocht. Er wordt meer in het bijzonder gericht op business angel en 

venture capital financiering, en de fasen waarin deze vormen van durfkapitaal worden 

verschaft. De financiële groeicyclus specifieert duidelijk welke financieringsmiddelen kunnen 

worden aangewend in elke fase van de levenscyclus van een onderneming (La Rocca et al., 

2011). Daarenboven wordt de groeicyclus gedreven door de mate van transparantie van een 

bedrijf (Berger & Udell, 1998). Deze transparantie brengt met zich mee dat gesteund wordt op 

de pecking order theorie om de financieringsbeslissingen van kleine en/of jonge 

ondernemingen te onderbouwen. Aangezien het opstellen van contracten van groot belang is 

voor de ondernemer en de investeerder, wordt daarnaast gesteund op de theorie van de 

optimale contracten. Twee aspecten van de financiële groeicyclus zijn uitermate belangrijk 

binnen deze studie. Om te beginnen investeren business angels volgens deze cyclus in 

ondernemingen met een beperktere transparantie dan de bedrijven waarmee venture capital 

investeerders in zee gaan. Het tweede aspect heeft betrekking op de opeenvolging van de 

verschillende vormen van risicokapitaal. Ondernemingen die in een vroege fase reeds 

business angel financiering aantrekken, zouden in een later stadium makkelijker beroep 

kunnen doen op venture capital financiering. 

 Dit onderzoek heeft tot doel bestaande literatuur met betrekking tot durfkapitaal aan te 

vullen. Om te beginnen zijn er veel onderzoeken die zich richten op de determinanten die 

belangrijk zijn om business angel financiering te ontvangen (Freear, Sohl, Wetzel, 1994; 

Sudek, 2006), terwijl andere studies de klemtoon leggen op kenmerken die belangrijk zijn om 

in overweging te worden genomen door een venture capital investeerder (Hall & Hofer, 1993; 

Tyebjee & Bruno, 1984). Het onderzoek van Cosh, Cumming en Hughes (2009) focust 

daarnaast zowel op de determinanten waar business angels belang aan hechten als op deze die 

belangrijk zijn voor venture capital investeerders. Er wordt echter niet nagegaan welke 

verschillen er bestaan tussen bedrijven die business angel ofwel venture capital financiering 

krijgen. Met dit onderzoek wordt getracht deze tekortkoming in bestaande literatuur op te 
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vangen. Deze studie besteedt aandacht aan de kenmerken van de onderneming die belangrijk 

zijn voor beide types investeerders van risicokapitaal en legt expliciet een klemtoon op de 

eventuele verschillen in deze kenmerken bij bedrijven die venture capital hetzij business angel 

financiering aantrekken. Er wordt eveneens onderzocht of het aantrekken van business angel 

financiering leidt tot financiering door een venture capital investeerder in een latere 

financieringsronde. 

 De dataset bestaat uit 228 ondernemingen die venture capital ontvingen en 126 bedrijven 

die gefinancierd werden door een business angel gedurende de periode 1994 tot 2009. De 

relevante data worden bekomen door gebruik van de Bel-first database. 

 Het verloop van deze masterproef is als volgt gestructureerd. Er wordt aangevangen met 

een overzicht van relevante literatuur en theorieën. In de daaropvolgende paragraaf volgt de 

opbouw van de hypothesen. Daarna wordt de dataset gedetailleerd behandeld. In de vierde 

paragraaf worden de bevindingen besproken en tot slot volgen de discussie en conclusie. 

2 Theoretisch raamwerk 

In een perfecte markt geldt volgens Modigliani en Miller (1958) dat financieringsbeslissingen 

irrelevant zijn. Dit betekent dat de keuze tussen bijvoorbeeld schuldfinanciering en eigen 

vermogen geen invloed heeft op de waarde van de onderneming én op de waarde van het 

aandeel van het bedrijf (Deloof, Manigart, Ooghe, Van Hulle, 2008). De verschillende 

financieringsvormen zijn namelijk perfecte substituten. Dit heeft tot gevolg dat de 

kapitaalkost voor iedere onderneming onafhankelijk is van de kapitaalstructuur. In 

werkelijkheid zijn kapitaalmarkten echter imperfect en worden ondernemingen en 

investeerders geconfronteerd met onder andere agency problemen en asymmetrische 

informatie. Met agency problemen wordt bedoeld dat verschillende partijen, zoals de 

ondernemer, het management en de investeerders hun eigen en vaak tegenstrijdige belangen 

nastreven (Jensen & Meckling, 1976; Fiet, 1995). Vroegere studies vermelden dat deze 

problemen dalen naarmate de onderneming kleiner is (Berger & Udell, 1998). Dit komt 

voornamelijk doordat de eigenaars van kleine ondernemingen in vele gevallen ook de 

managers zijn, waardoor er geen scheiding bestaat tussen het eigenaarschap en het 

management. Informatie asymmetrie houdt daarnaast in dat informatie beschikbaar is voor de 

ene partij, namelijk het management van de onderneming, maar niet voor de andere partij, in 

dit geval de investeerder (Van Osnabrugge, 2000). Twee belangrijke gevolgen van 

asymmetrische informatie zijn adverse selection en moral hazard (Amit et al., 1998). Een 
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ondernemer kan zijn bedrijf beter voorstellen dan in werkelijkheid het geval is om via deze 

weg financiering aan te trekken. De investeerder zal zijn beslissing tot financiering hierdoor 

nemen op basis van onjuiste gegevens. In dit geval is sprake van verborgen informatie, wat 

aanleiding geeft tot adverse selection (Amit et al., 1998). Moral hazard doet zich voor 

wanneer de ene partij binnen een overeenkomst niet kan nagaan welke acties de andere partij 

onderneemt (Amit et al., 1998). Bovenvermelde imperfecties hebben tot gevolg dat de manier 

waarop een bedrijf zijn projecten financiert wel degelijk een invloed uitoefent op de waarde 

van de onderneming. 

 Het uitgangspunt van de pecking order theorie betreft het bestaan van imperfecte 

kapitaalmarkten waarin bedrijven bepaalde financieringsvormen prefereren boven andere 

vormen van kapitaal. De mate van transparantie speelt een cruciale rol in de gedachtegang van 

deze financiële theorie. Myers en Majluf (1984) hebben via hun model dat steunt op de 

pecking order theorie vooropgesteld dat externe financiering duurder is dan interne 

financiering als gevolg van asymmetrische informatie. De managers van een onderneming 

beschikken immers over meer gegevens dan potentiële externe investeerders. Bovendien zijn 

deze investeerders ervan op de hoogte dat er een zekere informatie asymmetrie is, waardoor 

zij een vergoeding eisen voor het risico dat deze beperkte mate van transparantie met zich 

meebrengt. Aangezien interne financiering minder duur is dan externe financiering zullen 

bedrijven investeringsopportuniteiten trachten te financieren met interne middelen. Slechts 

indien voorgaande financieringsbron onvoldoende is om aan de financieringsnood van de 

onderneming te voldoen, zal men zich richten op externe financiering. Myers (1984) heeft 

gesuggereerd dat indien bedrijven beroep doen op externe financiering zij de veiligste vorm 

ervan prefereren. Bedrijven zullen bijgevolg aanvankelijk beroep doen op schuldfinanciering 

en beschouwen nieuw eigen vermogen als een laatste bron van extern kapitaal. 

 Twee voorname vormen van extern eigen vermogen zijn venture capital en financiering 

door een business angel. Het is belangrijk deze begrippen duidelijk te definiëren. Business 

angels zijn rijke individuen (Freear, Sohl, Wetzel, 2002) die hun eigen geld en kennis delen 

met ondernemingen die hier behoefte aan hebben en waarin de business angel zelf 

geïnteresseerd is (Harrison & Mason, 1996; Van Osnabrugge & Robinson, 2000). Veel 

business angels zijn zelf eigenaar of bestuurder van een bedrijf, waardoor zij reeds ervaring in 

het bedrijfsleven hebben opgebouwd (Harrison & Mason, 1996; Prowse, 1998). Net als 

andere verschaffers van risicokapitaal hechten business angels belang aan een financiële 

return op hun investering (Manigart & Meuleman, 2004; De Clercq, Fried, Lehtonen, 
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Sapienza, 2006). Daarnaast zijn plezier en uitdaging eveneens van essentieel belang voor een 

business angel (Van Osnabrugge & Robinson, 2000; Freear et al., 2002; Manigart & 

Meuleman, 2004). In een venture capital fonds wordt daarentegen kapitaal van verschillende 

investeerders verzameld, waarna een professionele investeringsmanager beslist in welke 

veelbelovende ondernemingen geïnvesteerd wordt (De Clercq et al., 2006). Een venture 

capital investeerder neemt in tegenstelling tot een business angel een intermediaire rol op zich 

(Berger & Udell, 1998; Van Osnabrugge & Robinson, 2000; De Clercq et al., 2006). Dit 

brengt met zich mee dat managers van venture capital fondsen te maken hebben met een 

dubbel agency probleem, namelijk één met de verschaffers van venture capital en een tweede 

met de ondernemingen die tot hun portfolio behoren (Gompers & Lerner, 1999; Van 

Osnabrugge & Robinson, 2000; Manigart & Meuleman, 2004). 

 Eenmaal business angels en venture capital investeerders beslist hebben in welke 

ondernemingen ze zullen investeren gaan ze over tot het opstellen van contracten. Deze 

worden opgesteld opdat investeerders zich zouden kunnen indekken tegen mogelijke agency 

problemen. Volgens de principaal-agent theorie kunnen contracten worden afgesloten zonder 

dat hieraan kosten verbonden zijn (Hart, 1995a). Hierdoor kunnen optimale contracten 

worden opgesteld, waarin het mogelijk is om alle toekomstige acties duidelijk te specifiëren 

en vast te leggen. Men spreekt in dit geval van allesomvattende contracten (Hart, 1995a, b). 

Voorgaande redenering vormt het fundament van de theorie van de optimale contracten. Deze 

theorie brengt met zich mee dat ondernemingen minder behoefte hebben aan structuren met 

betrekking tot deugdelijk bestuur, aangezien alles reeds omvat wordt in de opgestelde 

contracten (Hart, 1995a). In werkelijkheid worden investeerders geconfronteerd met hoge 

informatie asymmetrieën en dient daarnaast rekening te worden gehouden met 

transactiekosten. Hart (1995a, b) beweert dat contracten hierdoor nooit volledig zijn. De 

kosten die verbonden zijn aan het opstellen van contracten leiden er bovendien toe dat de 

kapitaalkost van de onderneming beïnvloed wordt (Cassar & Holmes, 2003). Het is daarom 

noodzakelijk om deze kosten af te wegen tegen de voordelen die het opstellen van contracten 

biedt. 

 Volgens Kaplan en Strömberg (2003) zijn er drie theorieën die in nauw verband staan met 

het opstellen van financiële contracten. De hierboven vermelde principaal-agent theorie 

(Jensen & Meckling, 1976) stelt dat het optimale contract dient te verzekeren dat de agent, in 

dit geval de ondernemer, voldoende inspanningen verricht zodat de investeerder een 

vergoeding kan realiseren voor zijn investering. Volgens controletheorieën is het daarnaast 
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noodzakelijk dat duidelijk wordt bepaald in het contract wie beslissingsrecht heeft over acties 

die voordien niet werden vastgelegd, maar die men alsnog wenst te ondernemen. Dit wijst op 

het belang van systemen die deugdelijk bestuur garanderen in een onderneming (Hart, 1995a). 

Tot slot vermelden Kaplan en Strömberg (2003) dat volgens de schuldtheorie het optimale 

contract een regelmatige, vaste vergoeding specifieert die wordt toegekend aan de 

investeerder. Daarnaast dient het contract toe te laten dat de investeerder de activa van de 

onderneming kan verkopen indien deze in financiële moeilijkheden verkeert. 

 Bepaalde onderzoeken suggereren dat venture capital investeerders meer macht verwerven 

via de contracten die zij opstellen dan business angels (Van Osnabrugge, 2000; Goldfarb, 

Hoberg, Kirsch, Triantis, 2012). Dit komt voornamelijk doordat zij een diepgaander proces 

doorlopen bij het formuleren van deze contracten. Venture capital investeerders gaan 

grondiger en objectiever te werk dan business angels en voeren meer voorafgaand onderzoek 

uit (Aernoudt, 1999). Hierdoor zijn de contracten die zij opstellen complexer dan deze die 

worden afgesloten tussen de onderneming en de business angel (Goldfarb et al., 2012). 

Aangezien venture capital investeerders meer belang hechten aan goed onderbouwde 

contracten dan business angels kunnen zij zich beter indekken tegen mogelijke agency 

problemen. 

3 Opbouw van de hypothesen 

De mate van informatie asymmetrie binnen een bedrijf is moeilijk meetbaar en observeerbaar. 

Daardoor dient gebruik te worden gemaakt van variabelen die informatie asymmetrie 

onrechtstreeks meten. Deze determinanten zijn de grootte en leeftijd van een onderneming en 

de structuur van de activa (Leary & Roberts, 2010). Aangezien de transparantie van een 

onderneming de financiële groeicyclus stuurt (Berger & Udell, 1998), wordt deze cyclus 

gedreven door de drie bovenvermelde factoren. 

 Kleine ondernemingen zijn doorgaans minder transparant. In tegenstelling tot grote 

ondernemingen hebben zij minder rapporteringsverplichtingen en de opgestelde 

jaarrekeningen worden over het algemeen niet gecontroleerd door een externe auditor. 

Daarnaast zijn kleine ondernemingen vaak niet beursgenoteerd, waardoor geen obligaties en 

aandelen uitgegeven worden op de kapitaalmarkt. Er kan bijgevolg geen signaal worden 

gegeven aan investeerders over de waarde van de onderneming (Berger & Udell, 1998). Jonge 

bedrijven worden eveneens geconfronteerd met een hoge mate van informatie asymmetrie. 

Dit komt voornamelijk doordat jonge ondernemingen geen informatie uit het verleden ter 
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beschikking kunnen stellen. Hierdoor zijn nog geen objectieve maatstaven voor het meten van 

de kwaliteit van de onderneming beschikbaar (Hsu, 2004; Higgings & Gulati, 2006). Deze 

bedrijven moeten dus vaak nog legitimiteit verwerven in de markt. Wanneer ondernemingen 

reeds een reputatie hebben opgebouwd zal de kans op moral hazard lager zijn (La Rocca et 

al., 2011). Tot slot bepaalt ook de structuur van de activa de mate van transparantie. De aard 

van de activa in een onderneming wordt weerspiegeld door de verhoudingen materieel vast 

actief op totaal actief en immaterieel vast actief op totaal actief. Wanneer een onderneming 

een grote hoeveelheid materieel vast actief in vergelijking tot zijn totaal actief bezit, zal dit 

een positief signaal uitzenden naar investeerders. Materieel vast actief kan namelijk in 

onderpand worden gegeven in contracten en verlaagt daarnaast de agency kosten (Gompers, 

1995). Dit impliceert dat een hogere verhouding materieel vast actief op totaal actief leidt tot 

een hogere mate van transparantie. 

 In figuur 1 wordt de financiële groeicyclus voorgesteld. Aan de hand van deze figuur kan 

op basis van de transparantie van een onderneming bepaald worden op welke mogelijke 

financieringsvormen een bedrijf beroep kan doen. De transparantie van een bedrijf wordt 

opnieuw weerspiegeld door zowel de grootte en leeftijd van een onderneming als de structuur 

van de aanwezige activa. Wanneer ondernemingen geconfronteerd worden met een zeer lage 

mate van transparantie zullen zij in eerste instantie slechts gebruik kunnen maken van interne 

middelen, handelskrediet en business angel financiering (Berger en Udell, 1998). Opstartende 

ondernemingen zijn door hun beperkte transparantie bijgevolg erg afhankelijk van deze drie 

financieringsvormen. De hoge mate van informatie asymmetrie veroorzaakt moeilijkheden in 

het verwerven van intermediaire externe financiering. Hiermee worden extern eigen 

vermogen zoals venture capital financiering en externe schuldfinanciering bedoeld. Naarmate 

de transparantie toeneemt kunnen bedrijven hier makkelijker beroep op doen. Het is van 

belang op te merken dat venture capital vaak verschaft wordt aan ondernemingen die in een 

vroegere financieringsronde business angel financiering verkregen. Men spreekt in dit geval 

over complementariteit tussen business angel en venture capital financiering. Wanneer een 

onderneming verder evolueert en minder informatie asymmetrieën aanwezig zijn, kan worden 

overgegaan tot een kapitaalverhoging via de uitgifte van aandelen in de kapitaalmarkt. 

3.1 Grootte van de onderneming 

Venture capital investeerders brengen niet hun eigen middelen in, waardoor zij genoodzaakt 

zijn de onderneming grondig te onderzoeken voordat ze overgaan tot het verschaffen van 

financiering. Dit  onderzoek  brengt  hoge  vaste  kosten  met  zich  mee  (Freear et al.,  2002). 
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Figuur 1 Financiële groeicyclus van ondernemingen 
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De screening van mogelijke investeringskandidaten houdt onder meer in dat gegevens over de 

markt waarin de onderneming actief is en over de ondernemer en het managementteam 

worden geanalyseerd (Berger & Udell, 1998). Venture capital investeerders willen vermijden 

dat deze hoge transactiekosten vaak moeten worden aangegaan en prefereren bijgevolg een 

beperkt aantal investeringen voor een groter bedrag boven een groot aantal investeringen voor 

een kleiner bedrag. Zij zijn dus niet geïnteresseerd in business plannen die een relatief klein 

initieel investeringsbedrag vereisen, maar richten zich eerder op grotere projecten 

(Schwienbacher, 2007; Goldfarb et al., 2012). Business angels beschikken in het algemeen 

over minder middelen dan venture capital investeerders en dit leidt tot kleinere investeringen 

(Manigart & Struyf, 1997; Harrison & Mason, 2000). De grootte van een investeringsproject 

segmenteert bijgevolg de markt voor durfkapitaal (Goldfarb et al., 2012). Ondernemingen die 

geconfronteerd worden met een lage kapitaalbehoefte kunnen dus eerder terugvallen op 

business angel financiering. Volgens Aernoudt (1999) stijgt de financieringsnood van een 
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onderneming doorheen de tijd en naarmate de onderneming expandeert. Hieruit volgt dat 

grotere bedrijven doorgaans een grotere behoefte hebben aan kapitaal en dus makkelijker 

venture capital kunnen aantrekken. Van Osnabrugge en Robinson (2000) en Freear et al. 

(2002) benadrukken eveneens dat grotere ondernemingen eerder gefinancierd zullen worden 

door venture capital investeerders.  

 Hoe groter de onderneming, hoe hoger de transparantie (supra, p. 6). Aangezien verwacht 

wordt dat venture capital investeerders in tegenstelling tot business angels financiering 

verschaffen aan grotere ondernemingen, kan hieruit afgeleid worden dat venture capital 

investeerders een hogere transparantie vooropstellen dan business angels bij het selecteren 

van hun investeringskandidaten. Dit sluit aan bij de financiële groeicyclus die is weergegeven 

in figuur 1. 

3.2 Leeftijd van de onderneming 

In vroegere studies werd aangetoond dat business angels significante aanbieders zijn van 

kapitaal in de beginfase van de onderneming (Freear et al., 1994; Prowse, 1998; Van 

Osnabrugge & Robinson, 2000). Zij verschaffen in het algemeen startkapitaal aan nieuwe 

ondernemingen, terwijl venture capital investeerders vaak pas in een latere fase financiering 

aanbrengen (Manigart & Struyf, 1997; Van Osnabrugge & Robinson, 2000; Sudek, 2006). 

Wanneer de onderneming zich verder ontwikkelt, is zij beter in staat venture capital aan te 

trekken (Aernoudt, 1999). Dit komt voornamelijk doordat bedrijven meestal een reputatie in 

de markt opbouwen naarmate zij ouder worden, waardoor de mate van asymmetrische 

informatie afneemt (Higgings & Gulati, 2006). In de financiële groeicyclus wordt eveneens 

benadrukt dat in een latere fase makkelijker beroep kan worden gedaan op venture capital 

financiering (Berger en Udell, 1998). 

3.3 Structuur van de activa 

In een vroege fase van de financiële groeicyclus dient het ondernemingsconcept vaak nog te 

worden bijgestuurd en moet het product van de onderneming in vele gevallen nog verder 

worden ontwikkeld (Berger & Udell, 1998). Dit brengt met zich mee dat de hoeveelheid 

materieel vast actief in jonge ondernemingen vaak klein is tegenover de hoeveelheid 

immaterieel vast actief (Berger & Udell, 1998). De Clercq et al. (2006) stellen dat het 

noodzakelijk is dat voldoende materiële vaste activa aanwezig zijn in een onderneming 

wanneer men in overweging wenst genomen te worden door een venture capital investeerder. 

Deze investeerder hecht veel belang aan een goed uitgewerkt ondernemingsconcept dat 
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verduidelijkt kan worden aan de hand van prototypes (De Clercq et al., 2006). Op basis van 

bovenstaande redenering kan geconcludeerd worden dat venture capital makkelijker 

verworven kan worden naarmate de onderneming ouder is en bijgevolg over het algemeen 

meer materieel vast actief bezit. 

 Business angels worden verwacht doorgaans te investeren in opstartende ondernemingen 

(supra, p. 9). Door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid immaterieel vast actief in deze 

bedrijven kan verwacht worden dat business angels in tegenstelling tot venture capital 

investeerders eerder kapitaal aanbrengen in ondernemingen met een grotere hoeveelheid 

immaterieel vast actief ten opzichte van het totaal actief. Hoe groter de hoeveelheid 

immaterieel vast actief, hoe hoger de agency kosten die investeerders dragen (Gompers, 

1995). Dit kan verklaard worden door de hoge mate van informatie asymmetrie die met deze 

vorm van activa geassocieerd wordt (Gompers & Lerner, 1999). Wanneer veel immaterieel 

vast actief aanwezig is in een onderneming neemt daarenboven de kans op moral hazard en 

adverse selection toe (Amit et al., 1998; Cassar & Holmes, 2003). Business angels zullen 

bijgevolg geconfronteerd worden met hogere agency kosten dan verschaffers van venture 

capital. 

Hypothese 1: De ondernemingen die gefinancierd worden door venture capital investeerders 

zijn transparanter dan de ondernemingen die gefinancierd worden door business angels. 

Hypothese 1a: De ondernemingen die gefinancierd worden door venture capital investeerders 

zijn groter dan de ondernemingen die gefinancierd worden door business angels. 

Hypothese 1b: De ondernemingen die gefinancierd worden door venture capital investeerders 

zijn ouder dan de ondernemingen die gefinancierd worden door business angels. 

Hypothese 1c: De ondernemingen die gefinancierd worden door venture capital investeerders 

hebben meer materieel vast actief op totaal actief dan de ondernemingen die gefinancierd 

worden door business angels. 

Hypothese 1d: De ondernemingen die gefinancierd worden door venture capital investeerders 

hebben minder immaterieel vast actief op totaal actief dan de ondernemingen die gefinancierd 

worden door business angels. 

 In het verleden uitgevoerde studies hebben vooropgesteld dat er sprake is van 

complementariteit tussen business angels en venture capital investeerders (Harrison & Mason, 

2000; Madill, Haines JR., Riding, 2005). Beide vormen van financiering mogen dus niet 
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beschouwd worden als onafhankelijk van elkaar, maar als potentieel opeenvolgende 

financieringsbronnen. De aanwezigheid van een business angel in de onderneming zou het 

aantrekken van venture capital vereenvoudigen en bevorderen. Business angels dichten 

volgens Mason en Harrison (2000) de financieringskloof tussen interne middelen en venture 

capital financiering. Venture capital investeerders gaan ervan uit dat de aanwezigheid van een 

actieve investeerder duidt op een hogere mate van transparantie (Madill et al., 2005). Een 

investering door een externe financier straalt namelijk uit dat de onderneming bereid is tot 

overleg en samenwerking met buitenstaanders (Harrison & Mason, 2000). Daarnaast verhoogt 

een business angel de geloofwaardigheid van de onderneming door het delen van zijn kennis 

over het bedrijfsleven met de onderneming waarin hij investeert (Madill et al., 2005). Venture 

capital investeerders zijn daarenboven van mening dat business angels in staat zijn om 

ondernemingen te identificeren met veel groeipotentieel, wat ook een belangrijk criterium is 

voor de venture capital investeerder zelf (Madill et al., 2005). Aangezien de aanwezigheid van 

een business angel de mogelijkheid tot netwerken verhoogt, komt de onderneming op deze 

manier in contact met potentiële investeerders. Sequentiële investeringen zijn niet alleen 

voordelig voor de venture capital investeerder, maar ook voor de business angel (Madill et al., 

2005). Opvolging door een venture capital investeerder geeft de mogelijkheid tot een exit die 

een rendement op de investering van de business angel mogelijk maakt (Harrison & Mason, 

2000). 

Hypothese 2: Business angel financiering vormt de schakel naar financiering door een 

venture capital investeerder in een latere fase. 

 In tegenstelling tot de redenering omtrent het bestaan van complementariteit tussen 

business angels en venture capital investeerders, is het mogelijk een alternatieve 

gedachtegang te volgen. In figuur 2 wordt deze andere opvatting duidelijk afgebeeld. Hierbij 

wordt gesteld dat er geen sprake is van financiering door een venture capital investeerder in 

een latere fase dan deze waarin een business angel kapitaal verschaft. Het is namelijk 

mogelijk dat er competitie is tussen beide vormen van risicokapitaal (Wright & Robbie, 1998; 

Gompers & Lerner, 1999). Dit betekent dat business angels en venture capital investeerders 

beiden geïnteresseerd zijn in dezelfde ondernemingen die bovendien allemaal een 

gelijkaardige mate van transparantie vertonen. Indien deze competitie zich voordoet, zullen 

beide vormen van durfkapitaal geïnvesteerd worden in eenzelfde type bedrijven. Op basis van 

deze denkwijze stellen venture capital investeerders geen andere voorwaarden met betrekking 

tot de transparantie voorop bij het evalueren van investeringskandidaten dan business angels. 
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Figuur 2 Financiële groeicyclus van ondernemingen (alternatieve redenering) 
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Dit betekent dat venture capital en business angel financiering kunnen beschouwd worden als 

substituten in plaats van complementaire financieringsbronnen. Burke, Hartog, van Stel en 

Suddle (2010) geven in hun onderzoek een verklaring voor het optreden van substitutie tussen 

beide vormen van risicokapitaal. Wanneer de venture capital industrie slechts in beperkte 

mate ontwikkeld is binnen een economie zullen meestal enkel kleine investeringsbedragen 

verschaft worden aan ondernemingen. De venture capital investeerders zullen immers 

onvoldoende legitimiteit in de markt hebben opgebouwd, waardoor geen grote projecten 

kunnen gefinancierd worden. Aangezien business angels eveneens beperkte hoeveelheden 

kapitaal aanbrengen in ondernemingen kan hieruit worden afgeleid dat beide investeerders in 

eenzelfde vroege fase financiering verschaffen (Burke et al., 2010). 
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4 Methode en descriptieve statistieken 

4.1 Datacollectie 

De vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering van de Universiteit Gent verstrekte onder 

meer het BTW nummer en het tijdstip van financiering door een business angel of venture 

capital investeerder voor twee steekproeven van ondernemingen die risicokapitaal ontvingen. 

De steekproef van bedrijven die venture capital financiering verwierven bestaat uit een derde 

van de investeringen door BVA gedurende de periode 1994 tot 2004. Daarnaast werd deze 

steekproef aangevuld met krantengegevens en transacties uit de databases Zephyr en 

Thomson one. Deze databases worden aangeboden door respectievelijk Bureau van Dijk en 

Thomson Reuters. Beide databases bevatten informatie over verschillende types van deals, 

onder andere deze met betrekking tot venture capital financiering (Bureau van Dijk, 2012; 

Thomson Reuters, 2012). De steekproef van ondernemingen die business angel financiering 

aantrokken werd bekomen op basis van gegevens verkregen van business angel netwerken en 

aan de hand van de database HITO. Deze database bevat opstartende ondernemingen die 

focussen op onderzoek en/of innovatie (STOIO, 2011). 

 In totaal werden data over 389 Belgische ondernemingen die risicokapitaal ontvingen ter 

beschikking gesteld. 245 van deze bedrijven verwierven venture capital, terwijl 121 bedrijven 

business angel financiering aantrokken. 23 ondernemingen trokken beide vormen van 

durfkapitaal aan. Zes van deze 23 bedrijven trokken in hetzelfde jaar zowel venture capital als 

business angel financiering aan. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze verschaffing van 

kapitaal gebeurde in dezelfde financieringsronde. Aangezien dit onderzoek een duidelijk 

onderscheid wil maken tussen het aantrekken van business angel of venture capital 

financiering, wordt niet verder gewerkt met deze zes ondernemingen. Aan de hand van de 

Bel-first database van Bureau van Dijk worden de nodige variabelen geëxporteerd. In deze 

database is financiële informatie over Belgische en Luxemburgse ondernemingen terug te 

vinden (Bureau van Dijk Electronic Publishing, 2009). De database stelt enkel gegevens ter 

beschikking voor bedrijven met een jaar van financiering vanaf 1994, waardoor geen 

informatie beschikbaar is voor 17 bedrijven die venture capital kregen en één bedrijf dat 

business angel financiering verwierf. Daarnaast zijn de BTW nummers van drie 

ondernemingen die venture capital ontvingen en vier bedrijven waarin geïnvesteerd werd door 

een business angel niet terug te vinden in Bel-first, waardoor hier eveneens niet mee verder 

wordt gewerkt. Tot slot dient nog vermeld te worden dat vier ondernemingen die venture 

capital ontvingen gefinancierd werden vóór oprichting. Aangezien over deze bedrijven geen 
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financiële informatie beschikbaar is op het moment van financiering, worden deze eveneens 

verwijderd uit de definitieve lijst met ondernemingen. Bovenstaande datareductie resulteert in 

een totaal van 354 bedrijven die risicokapitaal kregen in de tijdspanne 1994 tot 2009. 228 

ondernemingen ontvingen venture capital financiering en de resterende 126 bedrijven 

verwierven kapitaal van een business angel. 

 Er dient te worden opgemerkt dat vóór het exporteren van gegevens via Bel-first alle 

bedrijven die business angel financiering ontvingen gecontroleerd werden op het eventueel 

verwerven van venture capital in een vroegere fase. Deze controle gebeurde via de databases 

Zephyr en Thomson one. Er bleken geen aanpassingen nodig aan de opgestelde lijsten met 

ondernemingen. 

4.2 Variabelen 

Jaarrekeninggegevens en andere informatie worden verzameld via de databank Bel-first. Er 

wordt hierbij voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens van het jaar vóór financiering door 

een business angel of venture capital investeerder. De leeftijd van de ondernemingen is 

daarentegen een gegeven van het jaar van financiering met durfkapitaal. Alle variabelen 

worden voor elk bedrijf omgezet in eenheden, waardoor de vergelijking tussen bedrijven 

vergemakkelijkt wordt. Aangezien gewerkt wordt met data doorheen de tijd is eveneens een 

aanpassing nodig voor inflatie. Alle gegevens met monetaire waarde worden daarom 

geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex met 2004 als basisjaar (fgov, 2010). 

4.2.1 Afhankelijke variabele 

De afhankelijke variabele is in deze studie binair en wordt voorgesteld door middel van 

dummyvariabele. Deze neemt de waarde één aan wanneer het risicokapitaal dat de 

onderneming initieel heeft aangetrokken venture capital is. De variabele neemt daarentegen 

de waarde nul aan indien het durfkapitaal dat het bedrijf oorspronkelijk heeft ontvangen 

business angel financiering betreft. 

 In onderstaande regressievergelijking wordt de waarschijnlijkheid dat ondernemingen 

risicokapitaal aantrekken voorgesteld als een functie van alle onafhankelijke en 

controlevariabelen. 

P(Aantrekken van business angel of venture capital financiering)t = f(groottet-1, leeftijdt, 

MVA/TAt-1, IVA/TAt-1, controlevariabelent-1) 
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4.2.2 Onafhankelijke variabelen 

De grootte van de ondernemingen wordt gemeten aan de hand van het natuurlijk logaritme 

van het totaal actief van het jaar vóór investering met risicokapitaal. Bij de hoeveelheid activa 

wordt eerst de constante één opgeteld alvorens het natuurlijk logaritme te berekenen. De 

leeftijd van de bedrijven op het moment van financiering door een business angel of venture 

capital investeerder wordt berekend als het aantal jaren tussen oprichting en financiering. De 

verhoudingen materieel vast actief op totaal actief en immaterieel vast actief op totaal actief 

bepalen de structuur van de activa in een onderneming en worden eveneens berekend op basis 

van gegevens van het jaar vóór financiering. 

4.2.3 Controlevariabelen 

a. Groei 

De groei van een onderneming zal bepalen of er nood is aan externe financiering. Indien een 

bedrijf een sterke expansie doormaakt, zullen de interne middelen vaak onvoldoende zijn om 

deze groei te ondersteunen en dient men op zoek te gaan naar extra kapitaal (Cassar & 

Holmes, 2003). Men kan er echter voor opteren om de groei in te perken zodat op deze manier 

geen beroep moet gedaan worden op externe financiers (Dunn, 1996). Deze handeling van 

ondernemers kan verklaard worden door het feit dat zij veel belang hechten aan 

geheimhouding en aan het behouden van controle over de eigen onderneming (Manigart & 

Struyf, 1997; Upton & Petty, 2000). Bovendien kan deze mogelijkheid ook in overweging 

genomen worden in de hoop kosten te drukken.  

 De groeimogelijkheden van de onderneming zullen een sterke invloed uitoefenen op de 

mogelijkheid om financiering aan te trekken (Berger & Udell, 1998). Ondernemingen met een 

hoog groeipotentieel hebben bijvoorbeeld meer kans op financiële moeilijkheden, waardoor 

het aangaan van leningen duurder is. Deze bedrijven zullen eerder terugvallen op financiering 

met eigen vermogen (Heyman, Deloof, Ooghe, 2008). Zowel business angels als venture 

capital investeerders beschouwen het groeipotentieel van een onderneming als een belangrijk 

investeringscriterium (De Clercq et al., 2006). Onderzoek heeft echter aangetoond dat 

business angels investeren in bedrijven waarvan de groeivooruitzichten te laag zijn om 

financiering te ontvangen van een venture capital investeerder (Mason & Stark, 2004; De 

Clercq et al., 2006). 
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 In deze studie wordt de groei van bedrijven gemeten in toegevoegde waarde op absolute 

basis in het jaar vóór financiering met durfkapitaal
1
. Deze absolute groei wordt vervolgens 

genormaliseerd. Indien de groei van een onderneming positief is, gebeurt de normalisatie door 

het nemen van het natuurlijk logaritme van deze groei plus één. Wanneer een bedrijf een 

negatieve groei doormaakte, berekent men eerst het natuurlijk logaritme van het verschil 

tussen de waarde één en deze negatieve groei. Er wordt hierna verder gewerkt met het 

tegengestelde van dit resultaat om opnieuw een negatieve groei te bekomen. Groei in 

toegevoegde waarde wordt verkozen boven groei in totaal actief, aangezien de toegevoegde 

waarde van bedrijven binnen eenzelfde sector vergelijkbaar is en onafhankelijk blijkt van de 

industrie waarin de onderneming opereert. Er wordt daarnaast verwacht dat ondernemingen 

die een hoge groei kenden in het verleden eveneens veel groeimogelijkheden kunnen creëren 

voor de toekomst. 

b. Winstgevendheid 

Wanneer ondernemingen zich in een vroege fase van de financiële groeicyclus bevinden, 

hebben zij meestal een relatief lage winstgevendheid (Berger & Udell, 1998). Dit houdt in dat 

onvoldoende interne middelen gegenereerd worden om projecten te financieren (Manigart et 

al., 2002; Myers, 2002). Volgens de pecking order theorie zal men hierdoor overstappen op 

schuldfinanciering en daarna op financiering met eigen vermogen. Een lage winstgevendheid 

en een lage hoeveelheid materieel vast actief maken het verschaffen van financiering 

risicovoller, wat ervoor zorgt dat het voor opstartende bedrijven vaak moeilijk is om leningen 

aan te gaan (Denis, 2004). De winstgevendheid van een onderneming heeft bijgevolg een 

grote impact op de kapitaalstructuur (Cassar & Holmes, 2003). Gomes en Phillips (2005) 

hebben gesteld dat indien een onderneming niet in staat is hoge winsten te genereren, zij 

ervoor zal opteren om op private wijze eigen vermogen aan te trekken. Hieruit kan worden 

afgeleid dat verschaffers van risicokapitaal financiering toekennen aan ondernemingen met 

een lage winstgevendheid. 

 In dit onderzoek wordt de winstgevendheid van ondernemingen gemeten op basis van de 

rentabiliteit van het totaal vermogen. Deze wordt berekend via de verhouding courant 

resultaat vóór belastingen op totaal actief. Zowel bij het courant resultaat vóór belastingen als 

                                                
1 De groei van de ondernemingen wordt daarnaast ook berekend op relatieve basis. Deze maatstaf wordt niet 

opgenomen in verdere analyses, maar er wordt een bijkomende regressie uitgevoerd die gerapporteerd is in 

bijlage 8.1. Deze extra regressie levert vergelijkbare resultaten op. 
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bij het totaal actief wordt gesteund op data van het jaar vóór financiering door de business 

angel of venture capital investeerder
2
. 

c. Schuldenlast 

Wanneer de onderneming zich in een vroege levensfase bevindt, zal zij vaak niet in staat zijn 

om schulden aan te gaan (Berger & Udell, 1998). Het is namelijk noodzakelijk dat voldoende 

kasstromen worden gegenereerd om de interesten te kunnen betalen. Jonge en kleine 

ondernemingen zijn vaak echter onvoldoende winstgevend om deze kosten te kunnen dragen 

(La Rocca et al., 2011). Daarnaast is de kans op faillissement veel groter aan het begin van de 

financiële groeicyclus (Berger & Udell, 1998). Doordat minder materieel vast actief aanwezig 

is in deze ondernemingen kan aan verschaffers van leningen bovendien weinig garantie 

gegeven worden op recuperatie van hun geïnvesteerde middelen bij faling (Titman & 

Wessels, 1988). Men gaat er dan ook van uit dat het gebruik van schuldfinanciering stijgt 

doorheen de tijd, aangezien het risico voor de kapitaalverschaffer dan daalt (Berger & Udell, 

1998). Jonge, kleine en dus minder transparante ondernemingen zullen bijgevolg eerder 

terugvallen op financiering met eigen vermogen dan op schuldfinanciering (La Rocca et al., 

2011). 

 De schuldenlast wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van het natuurlijk logaritme 

van de schulden van de onderneming in het jaar vóór financiering door een business angel of 

venture capital investeerder. Er wordt eveneens een constante opgeteld bij de hoeveelheid 

schulden van het bedrijf, analoog met formule bij de onafhankelijke variabele grootte. 

In bijlage 8.3 is een overzicht terug te vinden van de gehanteerde formules voor het berekenen 

van de variabelen. 

d. Industrie 

Er zal tot slot gecontroleerd worden voor de industrie waarin de onderneming opereert, 

aangezien bedrijven binnen eenzelfde sector zeer gelijkaardig zijn en dus gemeenschappelijke 

                                                
2 Naast de winstgevendheid van ondernemingen wordt ook de financieringsnood berekend. Hierbij wordt 

gesteund op de formule van Leary en Roberts (2010) waarbij de uitgekeerde dividenden worden opgeteld bij de 

investeringen en de verandering in het netto bedrijfskapitaal, waarna dit bedrag verminderd wordt met de 

kasstroom van het bedrijf. Ook hierbij wordt gedeeld door het totaal actief van de onderneming om een 

vergelijking tussen bedrijven mogelijk te maken. Als gevolg van de hoge correlatie tussen de variabelen 

winstgevendheid en financieringsnood, wordt in verdere analyses enkel gewerkt met de winstgevendheid van de 

ondernemingen. Een additionele regressie wordt echter uitgevoerd met de variabele financieringsnood in plaats 

van de variabele winstgevendheid. Deze is terug te vinden in bijlage 8.2. Aangezien een hoge winstgevendheid 

doorgaans samengaat met een beperkte nood aan extern kapitaal, is het niet verwonderlijk dat de coëfficiënten 

van deze variabelen een tegengesteld teken vertonen. De andere resultaten zijn eveneens vergelijkbaar met deze 

uit de regressie waarin de variabele winstgevendheid wordt opgenomen. 
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kenmerken vertonen (Harris & Raviv, 1991). Zo zal de industrie waarin men aanwezig is 

bijvoorbeeld in grote mate bepalen hoeveel materieel vast actief nodig is binnen een 

onderneming. Bedrijven die actief zijn in eenzelfde industrie worden bovendien 

geconfronteerd met dezelfde omstandigheden in de markt, waardoor hun financieringspatroon 

sterk vergelijkbaar is (Schwartz & Aronson, 1967). Daarnaast kan het agency risico 

verschillen van industrie tot industrie, waardoor bepaalde sectoren aantrekkelijkere 

investeringskandidaten voortbrengen (Hall, Hutchinson, Michaelas, 2000). Er wordt verwacht 

dat de meeste ondernemingen die risicokapitaal kregen actief zijn in de technologische sector, 

aangezien investeringen door een business angel of venture capital investeerder voornamelijk 

gebeuren in deze sector (Madill et al., 2005). Het is eveneens opvallend dat venture capital 

investeerders geneigd zijn zich te specialiseren in een beperkt aantal sectoren, zodat het 

screenen van ondernemingen op een efficiëntere en goedkopere manier kan gebeuren (Van 

Osnabrugge, 2000). Tot slot kan vermeld worden dat business angels doorgaans investeren in 

ondernemingen die aanwezig zijn in markten waarin zij voordien actief waren (Aernoudt, 

1999; De Clercq et al., 2006). 

 In dit onderzoek zal gecontroleerd worden voor de volgende vier NACE-bel secties: 

productie en vervaardiging, groot- en detailhandel en de reparatie van auto’s en motorfietsen,  

Tabel 1 Verdeling van de ondernemingen over de verschillende sectoren     

0 Informatie en communicatie VC 61 17,23% 

  

BA 38 10,73% 

  
totaal 99 27,97% 

1 Industrie VC 39 11,02% 

  

BA 23 6,50% 

  

totaal 62 17,51% 

2 Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen VC 29 8,19% 

  

BA 21 5,93% 

  
totaal 50 14,12% 

3 Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten VC 56 15,82% 

  

BA 20 5,65% 

  
totaal 76 21,47% 

4 Andere VC 43 12,15% 

  

BA 24 6,78% 

  

totaal 67 18,93% 

 

Totaal VC 228 64,41% 

  

BA 126 35,59% 

    totaal 354 100,00% 
VC staat voor ondernemingen die financiering ontvingen van een venture capital investeerder 

BA staat voor ondernemingen waarin geïnvesteerd werd door een business angel 
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informatie en communicatie, en tot slot vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 

activiteiten. Deze industrieën zullen door middel van dummyvariabelen worden voorgesteld. 

Er wordt eveneens een dummyvariabele opgenomen die de waarde één aanneemt wanneer de 

onderneming in geen van bovenvermelde secties actief is. De keuze van de industrieën werd 

bepaald op basis van de activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 van de Belgische 

Federale Overheid (fgov, 2011). De vier secties die het meest vertegenwoordigd zijn in de 

lijsten van ondernemingen die venture capital of business angel financiering kregen, werden 

opgenomen als dummyvariabelen. Tabel 1 geeft tot slot een overzicht van het aantal 

ondernemingen per sectie die business angel en venture capital financiering ontvingen. De 

data wordt overheerst door ondernemingen die actief zijn in de sectie informatie en 

communicatie (27,97%). De sectie vrije beroepen, wetenschappelijke en technische 

activiteiten vertegenwoordigt eveneens een hoog aandeel (21,47%) van de bedrijven die 

durfkapitaal aantrokken. Uit deze cijfers blijkt het belang van risicokapitaal voor 

ondernemingen die opereren in een technologische sector. 

4.3 Gegevensverwerking 

Bij het bestuderen van de geëxporteerde data valt het op dat er veel gegevens ontbreken bij 

het jaar vóór financiering door een venture capital investeerder of een business angel. Dit kan 

verklaard worden doordat veel opstartende bedrijven, namelijk ondernemingen die in het jaar 

van oprichting gefinancierd werden door een business angel of venture capital investeerder, in 

de lijsten van ondernemingen terug te vinden zijn. Aangezien deze ondernemingen in het jaar 

vóór financiering nog niet bestonden, is het normaal dat er voor deze bedrijven geen waarden 

voor de variabelen gegeven zijn. Het is daarnaast merkwaardig dat het percentage opstartende 

ondernemingen die business angel financiering kregen tamelijk vergelijkbaar is met het 

aandeel opstartende ondernemingen die venture capital financiering kregen. 49,20% van de 

ondernemingen die business angel financiering kregen zijn opstartend, wat behoorlijk 

gelijkaardig is aan de 40,78% van de ondernemingen die venture capital financiering 

ontvingen. De vergelijkbaarheid van deze percentages heeft tot gevolg dat de vertekening 

door het uitsluiten van opstartende ondernemingen gelijkaardig zal zijn voor beide groepen 

van ondernemingen. 

 Voordat de data geanalyseerd kunnen worden, dienen enkele kleine aanpassingen te 

gebeuren aan de gegevens die geëxporteerd werden uit Bel-first. Indien ondernemingen een 

waarde vertonen voor hun totaal actief, maar geen waarde hebben voor het materieel vast 

actief of immaterieel vast actief wordt hierbij handmatig een nul ingevoerd. 
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 Naast de mogelijkheid tot het aantrekken van venture capital of business angel financiering 

wordt in deze paper ook gefocust op de mogelijkheid tot het aantrekken van risicokapitaal 

versus niet-risicokapitaal. Voor het selecteren van ondernemingen die geen risicokapitaal 

verwierven, worden uit de database Bel-first de bedrijven die gegevens verstrekken voor het 

jaar 2001 én deze uit 2004 afzonderlijk geëxporteerd. Er wordt gekozen voor het jaar 2001, 

aangezien er dan voor de onderzochte tijdspanne 1994-2009 een record aantal investeringen 

met durfkapitaal plaatsvond. In 2004 was er daarentegen sprake van een dal. De geselecteerde 

ondernemingen moeten bovendien voldoen aan bepaalde opgelegde voorwaarden. Enkel 

Belgische ondernemingen die niet-beursgenoteerd zijn, die minimum een waarde één hebben 

voor het totaal actief en daarnaast minstens één werknemer tewerkstellen worden 

geselecteerd. Deze criteria worden opgelegd om te voorkomen dat fictieve ondernemingen de 

resultaten beïnvloeden. Aangezien alle geselecteerde ondernemingen niet beursgenoteerd zijn, 

worden heel wat grote ondernemingen uitgesloten. Hiervoor wordt bewust geopteerd, 

aangezien dit de vergelijking met bedrijven die venture capital en business angel financiering 

ontvingen vergemakkelijkt. Dit zijn namelijk twee typische financieringsvormen voor kleine 

en/of jonge ondernemingen. Uit de twee lijsten met ondernemingen wordt vervolgens telkens 

een steekproef van 250 ondernemingen die geen risicokapitaal kregen getrokken. Er worden 

descriptieve statistieken uitgevoerd voor beide steekproeven om een vergelijking tussen beide 

mogelijk te maken. Deze zijn echter niet opgenomen in deze masterproef. Aangezien hieruit 

blijkt dat de steekproeven zeer vergelijkbaar zijn, wordt er bij de verdere analyses gewerkt 

met de steekproef van bedrijven uit 2004
3
. Het is immers betekenisvoller de analyses te 

baseren op een jaar waarin er minder activiteit was op de markt van risicokapitaal. 

4.4 Descriptieve statistieken 

Tabel 2 toont de Pearson correlatiecoëfficiënten voor de onafhankelijke variabelen en 

controlevariabelen. In luik A worden de coëfficiënten weergegeven rekening houdend met 

zowel de ondernemingen die risicokapitaal aantrokken als deze die geen durfkapitaal 

verwierven. In luik B worden daarentegen de coëfficiënten getoond van de variabelen 

gemeten voor ondernemingen die business angel of venture capital financiering aantrokken 

als  vorm  van  risicokapitaal. Het  is  opvallend  dat  er  in  beide  luiken  een  hoge  correlatie 

                                                
3 De resultaten bekomen op basis van de steekproef met bedrijven uit 2004 worden vergeleken met de resultaten 

van een additionele regressie die wordt uitgevoerd op basis van de steekproef met ondernemingen uit 2001. In 

bijlage 8.4 is de bijkomende regressie opgenomen. Aan de hand van deze regressie kunnen dezelfde conclusies 

getrokken worden. Net zoals uit de bijhorende descriptieve statistieken kan besloten worden dat de steekproeven 

voor beide jaren zeer vergelijkbaar zijn. 
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Tabel 2 Correlatiematrix van de onafhankelijke variabelen en controlevariabelen 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A: Risicokapitaal en niet-risicokapitaal 
     

Grootte (1) 1,000 
      

Leeftijd (2) 0,098* 1,000 
     

Materieel vast actief
a
 (3) 0,023 ,076 1,000 

    
Immaterieel vast actief

a
 (4) -0,074 -0,204*** -0,220*** 1,000 

   
         

Controlevariabelen 
        

Absolute groei (5) 0,157** -0,089+ 0,022 -0,056 1,000 
  

Winstgevendheid
a
 (6) 0,194*** 0,126* 0,032 -0,153** 0,280*** 1,000 

 
Schuldenlast (7) 0,836*** 0,050 0,031 -0,021 0,133** 0,055 1,000 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

B: VC en BA 

        Grootte (1) 1,000 
      

Leeftijd (2) 0,172* 1,000 
     

Materieel vast actief
a
 (3) 0,150+ -0,025 1,000 

    
Immaterieel vast actief

a
 (4) -0,156* -0,176* -0,221** 1,000 

   
         

Controlevariabelen 

 
       

Absolute groei (5) 0,203* 0,089 -0,034 -0,047 1,000 
  

Winstgevendheid
a
 (6) 0,304*** 0,147+ 0,008 -0,097 0,362*** 1,000 

 
Schuldenlast (7) 0,889*** 0,166* 0,209** -0,118 0,150+ 0,155* 1,000 

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (tweezijdige test) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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is tussen de variabelen schuldenlast en grootte van de onderneming. Deze bedraagt 0,836 in 

luik A en 0,889 in luik B. De overige correlaties zijn niet te hoog, wat impliceert dat er geen 

sprake is van mogelijke problemen aangaande multicollineariteit. 

 Voordat wordt overgegaan tot het beschrijven van de resultaten is het noodzakelijk om te 

verduidelijken dat slechts gedeeltelijke informatie beschikbaar is voor het jaar vóór 

financiering. Bepaalde ondernemingen hebben immers geen gegevens voorhanden voor 

bepaalde variabelen. Dit resulteert in een aantal observaties voor de gemeten variabelen dat 

fluctueert afhankelijk van de aanwezigheid van gegevens. 

 Tabel 3 toont de descriptieve statistieken van bedrijven die risicokapitaal aantrokken en 

deze die geen risicokapitaal verwierven. Voor het verkrijgen van een eerste indruk over de 

verschillen tussen beide groepen wordt gebruik gemaakt van de niet-parametrische Mann-

Whitney U test. Deze wordt verkozen aangezien de data niet normaal verdeeld zijn. Uit de test 

kan ten eerste worden afgeleid dat ondernemingen die risicokapitaal aantrekken significant 

groter zijn dan ondernemingen die deze vorm van financiering niet verkregen. Uit de 

resultaten blijkt immers dat de mediaan van de variabele grootte bij de steekproef van 

ondernemingen die durfkapitaal aantrokken significant hoger is dan deze bij de 

ondernemingen die geen risicokapitaal verwierven. De mediaan voor ondernemingen die 

durfkapitaal aantrokken bedraagt 694.888 euro aan totaal actief in het jaar vóór financiering, 

terwijl de mediaan voor bedrijven die geen risicokapitaal verwierven 463.355 euro aan totaal 

actief weerspiegelt in het basisjaar 2004. Ten tweede wordt duidelijk dat verschaffers van 

risicokapitaal investeren in jongere ondernemingen dan verschaffers van niet-risicokapitaal. 

Dit is consistent met het gegeven dat durfkapitaal een veel voorkomende vorm van 

financiering is voor jonge bedrijven (Berger & Udell, 1998). Het is eveneens in 

overeenstemming met de financiële groeicyclus die ondernemingen doormaken. Ten derde is 

de hoeveelheid materieel vast actief ten opzichte van het totaal actief significant belangrijker 

voor een verschaffer van niet-risicokapitaal dan voor zijn tegenhanger. De hoeveelheid 

immaterieel vast actief op totaal actief is echter significant hoger in bedrijven die 

risicokapitaal ontvingen. Financiers die geen risicokapitaal verschaffen hechten klaarblijkelijk 

meer belang aan de mogelijkheid tot het in onderpand geven van materieel vast actief.  

 Wanneer de controlevariabelen voor beide groepen vergeleken worden, valt het op dat de 

winstgevendheid van ondernemingen die geen risicokapitaal aantrekken significant hoger is 

dan deze van bedrijven die risicokapitaal ontvangen. Wanneer een onderneming geen 

durfkapitaal verwerft, kan dit bijgevolg eventueel verklaard worden door de hogere 
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winstgevendheid en de hieraan verbonden grotere hoeveelheid interne middelen om projecten 

te financieren. In tegenstelling tot bedrijven die risicokapitaal aantrekken is de gemiddelde 

winstgevendheid van ondernemingen die geen durfkapitaal aantrokken positief. Tot slot kan 

vermeld worden dat de hoeveelheid schulden in ondernemingen die risicokapitaal aantrekken 

significant hoger is dan in ondernemingen die deze financieringsvorm niet aantrekken. Uit de 

resultaten kan immers worden afgeleid dat de mediaan van de variabele schuldenlast bij de 

steekproef van ondernemingen die risicokapitaal ontvingen significant hoger is dan deze bij 

de steekproef van ondernemingen die geen durfkapitaal aantrokken. De mediaan van de 

bedrijven die risicokapitaal aantrokken weerspiegelt een onderneming met een hoeveelheid 

schulden van 536.112 euro in het jaar vóór financiering met risicokapitaal, terwijl de mediaan 

van bedrijven die geen durfkapitaal ontvingen 255.252 euro aan schulden bedraagt in het 

basisjaar 2004. 

Tabel 3 Descriptieve statistieken risicokapitaal versus niet-risicokapitaal   

    N gemiddelde mediaan stand. afw. 

Grootte risicokapitaal 164 13,8054 13,4515 2,4897 

 

niet-risicokapitaal 250 13,1492 13,0462 1,4574 

 

verschil     *   

Leeftijd risicokapitaal 354 4,8155 2,4472 6,3521 

 

niet-risicokapitaal 250 14,8294 12,8333 11,8406 

 

verschil     ***   

Materieel vast actief
a
 risicokapitaal 164 0,2259 0,1363 0,2329 

 

niet-risicokapitaal 250 0,3487 0,2748 0,2984 

 

verschil     ***   

Immaterieel vast actief
a
 risicokapitaal 164 0,1031 0,0056 0,1952 

 

niet-risicokapitaal 250 0,0249 0,0000 0,0909 

 

verschil     ***   

Controlevariabelen 

     Absolute groei risicokapitaal 148 1,7024 9,0526 11,8589 

 

niet-risicokapitaal 248 1,7102 8,3480 10,0456 

 

verschil         

Winstgevendheid
a
 risicokapitaal 164 -24,7880 -2,2159 78,3432 

 

niet-risicokapitaal 250 4,2247 2,9804 16,4344 

 

verschil     ***   

Schuldenlast risicokapitaal 165 13,3834 13,1921 3,0062 

 

niet-risicokapitaal 250 12,4466 12,4492 1,8217 

  verschil     ***   
+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001  

    (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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 Van groter belang binnen dit onderzoek zijn de verschillen tussen ondernemingen die in 

staat zijn om venture capital of business angel financiering aan te trekken. Deze verschillen en 

andere descriptieve statistieken worden weergegeven in tabel 4. De Mann-Whitney U test 

toont aan dat ondernemingen die venture capital aantrekken significant groter zijn dan 

ondernemingen die business angel financiering verwerven. Uit de resultaten blijkt dat de 

mediaan van de variabele grootte bij de steekproef van ondernemingen die venture capital 

financiering ontvingen significant hoger is dan deze bij de steekproef van ondernemingen die 

business angel financiering aantrokken. Deze medianen weerspiegelen bedrijven die in het 

jaar vóór financiering met risicokapitaal respectievelijk 1.019.790 euro en 327.966 euro totaal 

actief hadden. Deze eerste bevinding is consistent met de opbouw van hypothese 1a en is 

bijgevolg in lijn met de redenering van de financiële groeicyclus. Uit de test kan ten tweede 

worden afgeleid dat bedrijven die venture capital financiering ontvangen significant ouder 

zijn dan bedrijven die financiering krijgen van een business angel. Deze conclusie is in 

overeenstemming met hypothese 1b. De hoeveelheid materieel vast actief ten opzichte van het 

totaal actief blijkt niet significant verschillend te zijn in bedrijven die een verschillende vorm 

van risicokapitaal aantrekken. De verhouding immaterieel vast actief op totaal actief vertoont 

daarentegen wel significante verschillen tussen beide groepen en is significant hoger voor 

bedrijven die business angel financiering aantrekken. De mediaan van de verhouding 

immaterieel vast actief op totaal actief bedraagt 1,50 procent voor ondernemingen die venture 

capital aantrekken, terwijl deze ratio slechts 0,44 procent omvat voor bedrijven die business 

angel financiering verwerven. Ook deze bevinding sluit aan bij de redenering rond hypothese 

1d. 

 Bij het bestuderen van de controlevariabelen is het markant dat de gemiddelde absolute 

groei van ondernemingen die business angel financiering ontvangen negatief is terwijl de 

gemiddelde groei voor ondernemingen die venture capital aantrekken een positieve waarde 

vertoont. De medianen voor beide groepen zijn daarnaast significant verschillend van elkaar. 

De mediaan van de ondernemingen die venture capital aantrokken weerspiegelt een bedrijf 

dat een absolute groei in toegevoegde waarde van 33.740 euro realiseerde in het jaar vóór 

financiering. Deze voor bedrijven die business angel financiering verwierven bedraagt 

daarentegen een negatieve groei in toegevoegde waarde van 9.893 euro. Er kan worden 

opgemerkt dat de gemiddelde winstgevendheid van ondernemingen die venture capital 

aantrekken negatief is, hoewel dit hoger is dan de gemiddelde winstgevendheid van 

ondernemingen die financiering verkrijgen van een business angel. Het is tenslotte opvallend  
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Tabel 4 Descriptieve statistieken VC versus BA 

    N gemiddelde mediaan stand. afw. 

Grootte BA 55 12,5219 12,7007 1,5903 

 

VC 109 14,4531 13,8351 2,6132 

 

verschil 

  

*** 

 Leeftijd BA 126 4,1868 1,9097 5,4191 

 

VC 228 5,1629 2,8861 6,7996 

 

verschil 

  

* 

 Materieel vast actief
a
 BA 55 0,1890 0,1114 0,1932 

 

VC 109 0,2445 0,1398 0,2493 

 

verschil 

    Immaterieel vast actief
a
 BA 55 0,1626 0,0150 0,2571 

 

VC 109 0,0730 0,0044 0,1474 

 

verschil 

  

+ 

 Controlevariabelen 

     Absolute groei BA 51 -1,8174 -9,2000 11,0393 

 

VC 97 3,5530 10,4265 11,9093 

 

verschil 

  

* 

 Winstgevendheid
a
 BA 55 -51,5035 -9,4261 120,0623 

 

VC 109 -11,3077 -0,3040 38,8454 

 

verschil 

  

** 

 Schuldenlast BA 56 11,9484 12,3731 2,7892 

 

VC 109 14,1206 13,6083 2,8539 

  verschil     ***   
+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

    (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 

    

dat zowel de winstgevendheid als de schuldenlast van bedrijven significant hoger zijn voor 

ondernemingen die venture capital ontvingen in plaats van business angel financiering. 

 In tabel 5 worden de onderzochte ondernemingen opgesplitst naargelang hun ontvangen 

financieringsvorm. Het is hierbij van essentieel belang om te benadrukken dat de lijsten met 

bedrijven, die ter beschikking werden gesteld door de faculteit, enkel ondernemingen bevatten 

die business angel of venture capital financiering kregen. De ondernemingen die noch 

business angel noch venture capital financiering ontvingen zijn het resultaat van het trekken 

van een restrictieve steekproef (supra, p. 20). Er wordt hierbij geopteerd voor een steekproef 

met een omvang die vergelijkbaar is met het aantal ondernemingen dat risicokapitaal ontving. 

Uit tabel 5 kan afgeleid worden dat de dataset 337 ondernemingen bevat die één vorm van 

durfkapitaal aantrokken. Hiervan verwierven 220 ondernemingen venture capital, terwijl 117 

bedrijven business angel financiering ontvingen. De dataset omvat eveneens 23 bedrijven die 
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Tabel 5 Opsplitsing van bedrijven naargelang hun verkregen financieringsvorm 

  

Geen financiering door 

een venture capital 

investeerder 

Financiering door een 

venture capital 

investeerder 

Geen financiering door een business angel   250        220 

Financiering door een business angel   117        23 

 

beide vormen van financiering aantrokken en 250 ondernemingen die geen risicokapitaal 

verwierven. 

 Bij de 23 ondernemingen die zowel business angel als venture capital financiering 

aantrokken kan een verdere opsplitsing gemaakt worden naargelang de initiële vorm van 

risicokapitaal. Acht van deze 23 ondernemingen ontvingen initieel venture capital 

financiering en in een latere fase business angel financiering. Voor negen van de 23 

ondernemingen was de eerste vorm van risicokapitaal die werd verkregen business angel 

financiering. De zes resterende ondernemingen verwierven in hetzelfde jaar beide vormen van 

risicokapitaal. 

 Aangezien slechts negen van de 126 bedrijven die business angel financiering kregen in 

een latere fase venture capital financiering aantrokken, kan er gesteld worden dat business 

angel financiering geen logische link vormt naar een investering door een venture capital 

financier. Er blijkt bovendien dat het bij Belgische ondernemingen vaker voorkomend is dat 

slechts één vorm van risicokapitaal geïnvesteerd wordt dan dat er een opeenvolging is van 

verschillende vormen van risicokapitaal. Er kan gesuggereerd worden dat business angel en 

venture capital financiering grotendeels twee afzonderlijke financieringsvormen zijn. Het 

voorgaande is in tegenspraak met de financiële groeicyclus, waarbij vooropgesteld wordt dat 

venture capital financiers investeren in ondernemingen die reeds business angel financiering 

ontvingen. Hypothese 2 kan derhalve verworpen worden. In dit onderzoek wordt kennelijk 

geen bewijs gevonden voor het bestaan van complementariteit tussen business angels en 

venture capital investeerders in de vorm van sequentiële investeringen. 

5 Empirische resultaten 

5.1 Multivariate analyse 

In tabel 6 worden de regressiecoëfficiënten van de bijhorende probit regressie met selectie 

weergegeven. Gelijkaardig aan het onderzoek van Shaver (1998) wordt de afhankelijke 

variabele voorgesteld door middel van een dummyvariabele, waardoor gebruik dient te 
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worden gemaakt van het commando heckprob in Stata. Er wordt geopteerd voor deze 

methode om te controleren voor zelfselectie
4
. In de eerste stap van de regressie wordt een 

onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die risicokapitaal aantrokken en deze die hier 

geen beroep op deden. Hierbij worden de ondernemingen die geen durfkapitaal verwierven als 

basis voor vergelijking gebruikt. In een volgende stap worden alle ondernemingen die 

risicokapitaal verwierven geselecteerd en wordt een verdere opsplitsing gemaakt tussen de 

bedrijven die venture capital aantrokken en deze die gefinancierd werden door een business 

angel. De ondernemingen die gebruik maakten van business angel financiering dienen in dit 

geval als basis voor vergelijking. In de regressie worden vier onafhankelijke en zeven 

controlevariabelen opgenomen, waaronder vier dummyvariabelen die de industrie-effecten 

meten. De resultaten met betrekking tot deze verschillende sectoren zullen vergeleken worden 

met deze van de sectie ‘informatie en communicatie’. 

 Om mogelijke problemen aangaande multicollineariteit op te sporen wordt bovendien de 

variantie inflatie factor (VIF) berekend. Aangezien deze factor nooit een waarde aanneemt 

hoger dan tien, kan besloten worden dat er zich geen tekenen van multicollineariteit voordoen. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gerapporteerde resultaten betrouwbaar zijn. 

Aangezien daarnaast de coëfficiënt van de Wald χ²-test significant is, kan worden besloten dat 

het opnemen van de variabelen zorgt voor een significante verbetering van het model. Er 

wordt tot slot een odds ratio berekend voor alle significante coëfficiënten van de variabelen, 

behalve voor de variabelen die ter controle worden opgenomen. 

 Met betrekking tot de eerste fase van de regressie kan ten eerste geconcludeerd worden dat 

grotere ondernemingen meer waarschijnlijk durfkapitaal aantrekken dan niet-risicokapitaal. 

Wanneer de grootte van een onderneming met één eenheid stijgt, neemt de kans om 

risicokapitaal aan te trekken tegenover de mogelijkheid om niet-risicokapitaal te verkrijgen 

toe met 28,11%. De significante, negatieve coëfficiënt voor de variabele leeftijd impliceert ten 

tweede dat verschaffers van risicokapitaal over het algemeen de neiging hebben te investeren 

in jongere ondernemingen dan verstrekkers van niet-risicokapitaal. Indien een bedrijf één jaar 

ouder wordt, zal haar waarschijnlijkheid om niet-risicokapitaal tegenover haar kans om 

                                                
4 Naast de probit regressie met selectie worden eveneens twee afzonderlijke probit regressies uitgevoerd. Hierbij 

wordt er in tegenstelling tot de probit regressie met selectie niet gecontroleerd voor zelfselectie. Bij de eerste 

probit regressie is de afhankelijke variabele de dummyvariabele die een onderscheid maakt tussen financiering 

met durfkapitaal en niet-risicokapitaal, terwijl de dummyvariabele die discrimineert tussen business angel en 

venture capital financiering de afhankelijke variabele voorstelt bij de tweede probit regressie. Deze twee probit 

regressies zijn terug te vinden in bijlage 8.5 en leveren resultaten op gelijkaardig aan deze van de regressie met 

selectie. 
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Tabel 6 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  

  Grootte 0,2477** 0,3300* 

Leeftijd -0,0503*** -0,0314+ 

Materieel vast actief
a 

-1,1753*** -0,0808 

Immaterieel vast actief
a 

1,0574+ -1,1935* 

   Controlevariabelen 

  Absolute groei 0,0165+ 0,0167 

Winstgevendheid
a 

-0,0268*** 0,0002 

Schuldenlast 0,0025 -0,0141 

Industrie -0,3158 -0,2847 

Groot- en detailhandel -1,4314*** -0,7577+ 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,5039 0,0037 

Andere -1,5260*** -0,2483 

Constante -1,9772** -3,5198** 

   N 396 148 

      

Wald χ² (df) = 25,88 (11)** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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durfkapitaal te verwerven stijgen met 95,09%. Ten derde prefereren verschaffers van niet-

risicokapitaal in vergelijking met verschaffers van durfkapitaal investeringen in 

ondernemingen met meer materieel vast actief op totaal actief en minder immaterieel vast 

actief ten opzichte van het totaal actief. De kans om niet-risicokapitaal aan te trekken 

tegenover risicokapitaal neemt met 30,87% toe voor elke additionele eenheid materieel vast 

actief op totaal actief. Wanneer de hoeveelheid immaterieel vast actief ten opzichte van het 

totaal actief daarentegen één eenheid toeneemt, is de waarschijnlijkheid om durfkapitaal aan 

te trekken 2,88 keer groter dan de mogelijkheid om niet-risicokapitaal aan te trekken.  

 Met betrekking tot de controlevariabelen kan ten eerste geconcludeerd worden dat er een 

grotere waarschijnlijkheid is voor ondernemingen met een hogere groei om risicokapitaal aan 

te trekken dan om niet-risicokapitaal te verwerven. Dit resultaat sluit aan bij het gegeven dat 

kleine en/of jonge ondernemingen die een hoge groei doormaken vaak op zoek zijn naar 

extern eigen vermogen, aangezien schuldfinanciering in vele gevallen ontoereikend is 

(Manigart et al., 2002; Davila et al., 2003). De significante, negatieve coëfficiënt voor 

winstgevendheid toont ten tweede aan dat minder rendabele ondernemingen een grotere 

waarschijnlijkheid hebben om durfkapitaal te ontvangen dan om niet-risicokapitaal aan te 

trekken. Wat industrie betreft, kan besloten worden dat ondernemingen actief in de secties 

‘andere’ en ‘groot- en detailhandel’ een beperktere waarschijnlijkheid hebben dan bedrijven 

actief in de sectie ‘informatie en communicatie’ om durfkapitaal aan te trekken dan om 

financiering te ontvangen van een verschaffer van niet-risicokapitaal. 

 Wanneer de tweede stap van de probit regressie met selectie geanalyseerd wordt, kan ten 

eerste worden opgemerkt dat het meer waarschijnlijk is dat grotere ondernemingen venture 

capital financiering aantrekken dan dat zij business angel financiering verwerven. Indien de 

grootte van een bedrijf met één eenheid verhoogt, zal de kans om venture capital financiering 

aan te trekken in tegenstelling tot business angel financiering toenemen met 39,1%. Deze 

bevinding is in lijn met hypothese 1a, die stelt dat de ondernemingen die gefinancierd worden 

door venture capital investeerders groter zijn dan de ondernemingen die gefinancierd worden 

door business angels. Dit resultaat is consistent met vroeger onderzoek rond risicokapitaal 

(Goldfarb et al., 2012) dat een positieve relatie rapporteert tussen de grootte van het project en 

de waarschijnlijkheid om venture capital in plaats van business angel financiering aan te 

trekken. Uit de studie van Cosh et al. (2009) blijkt eveneens dat venture capital investeerders 

kapitaal verschaffen aan grotere ondernemingen dan business angels. Het is ten tweede 

frappant dat de waarschijnlijkheid om venture capital aan te trekken in plaats van business 
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angel financiering toeneemt naarmate de onderneming jonger is. Een bedrijf dat één jaar 

ouder is, zal 96,91% meer kans hebben om business angel financiering te krijgen dan venture 

capital. Dit druist in tegen de verwachtingen, waardoor hypothese 1b verworpen kan worden. 

Deze bevinding stemt niet overeen met de resultaten uit het onderzoek van Mason en Harrison 

(2000). In hun studie wordt namelijk aangetoond dat venture capital investeerders vooral 

investeren in latere fasen dan business angels. Ten derde is de regressiecoëfficiënt met 

betrekking tot de variabele materieel vast actief niet significant, waardoor geen uitspraak kan 

worden gedaan over de onderliggende hypothese 1c. Uit de resultaten blijkt dat er geen 

significante verschillen zijn met betrekking tot de hoeveelheid materieel vast actief op het 

totaal actief tussen bedrijven die business angel of venture capital financiering ontvangen. Dit 

impliceert een zekere mate van substitutie tussen beide vormen van durfkapitaal, aangezien zij 

geïnvesteerd worden in ondernemingen met gelijkaardige hoeveelheid materieel vast actief 

tegenover het totaal actief. Ten vierde is het meer waarschijnlijk dat ondernemingen die 

minder immaterieel vast actief bezitten eerder in staat zijn om venture capital aan te trekken 

dan om business angel financiering te ontvangen. De mogelijkheid om business angel 

financiering te verkrijgen tegenover venture capital vergroot met 30,32% wanneer de ratio 

immaterieel vast actief op totaal actief met één eenheid toeneemt. Dit resultaat stemt overeen 

met de verwachtingen uit hypothese 1d, waarin aangenomen wordt dat ondernemingen die 

gefinancierd worden door venture capital investeerders minder immaterieel vast actief hebben 

in vergelijking tot hun totaal actief dan ondernemingen die gefinancierd worden door business 

angels. Er kan besloten worden dat de grootte van een onderneming en de hoeveelheid 

immaterieel vast actief ten opzichte van het totaal actief de mate van transparantie in een 

onderneming weerspiegelen en financiële groeicyclus voor Belgische ondernemingen 

kenmerken. Hypothese 1, die stelt dat ondernemingen die gefinancierd worden door een 

venture capital investeerder transparanter zijn dan de ondernemingen die gefinancierd worden 

door business angels, wordt bijgevolg gedeeltelijk ondersteund door de resultaten. Tot slot 

kan men opmerken dat het meer waarschijnlijk is dat ondernemingen uit de sectie ‘groot-en 

detailhandel’ business angel financiering zullen aantrekken dan venture capital, en dit in 

vergelijking met bedrijven uit de sectie ‘informatie en communicatie’. Voor alle andere 

controlevariabelen kan geen uitspraak geformuleerd worden, aangezien de bijhorende 

coëfficiënten niet significant zijn. 
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5.2 Robuustheidstesten 

Naast de probit regressie met selectie wordt eveneens een multinomiale probit regressie 

uitgevoerd. Bij deze multinomiale regressie worden drie financieringstypes onderscheiden, 

namelijk business angels financiering, venture capital financiering en financiering zonder 

risicokapitaal. Dit staat in contrast met de probit regressie met selectie, waarbij er impliciet 

van uit wordt gegaan dat eerst een keuze wordt gemaakt tussen durfkapitaal en niet-

risicokapitaal. Indien geopteerd wordt voor durfkapitaal zijn er vervolgens twee 

keuzemogelijkheden, namelijk business angel en venture capital financiering. Dit 

multinomiaal model levert gelijkaardige resultaten op aan deze van de probit regressie met 

selectie in dit onderzoek. Bijlage 8.6 geeft de resultaten van de uitgevoerde multinomiale 

probit regressie weer. 

 Ten tweede wordt er een bijkomende probit regressie met selectie uitgevoerd. Deze wordt 

echter verricht op een beperkter aantal ondernemingen. De ondernemingen die venture capital 

én business angel financiering ontvingen in twee afzonderlijke financieringsronden worden 

niet in de regressie opgenomen. Hierdoor worden negen ondernemingen die als eerste vorm 

van risicokapitaal business angel financiering aantrokken en acht ondernemingen die initieel 

venture capital verwierven verwijderd uit de lijst van onderzochte bedrijven. Deze eliminatie 

wordt doorgevoerd om resultaten te bekomen voor de ondernemingen die slechts één vorm 

van risicokapitaal ontvingen gedurende de onderzochte tijdspanne 1994 tot 2009. Aan de hand 

van deze robuustheidstest kan worden nagegaan of het opnemen van ondernemingen die 

meerdere vormen van durfkapitaal aantrokken de resultaten sterk beïnvloeden. Uit de 

resultaten van de analyse, die weergegeven zijn in bijlage 8.7, blijkt dat zeer gelijkaardige 

conclusies kunnen getrokken worden aan deze van de probit regressie met selectie.  

 Bij de laatste robuustheidstest worden de data op een andere manier verwerkt om de grote 

hoeveelheid opstartende ondernemingen niet uit te sluiten. Er worden bijkomende 

aanpassingen gedaan aan de gegevens om de ontbrekende data tot een kleiner aantal te 

reduceren. Indien een onderneming geen waarde vertoont voor de variabele grootte in het jaar 

vóór financiering met risicokapitaal wordt verder gewerkt met de overeenstemmende waarde 

van het jaar van financiering. Indien er zowel voor het jaar vóór financiering als voor het jaar 

van financiering door een venture capital investeerder of business angel geen waarde 

geëxporteerd kon worden, wordt gewerkt met de grootte van het bedrijf in het jaar na 

financiering. Bovendien wordt voor deze variabele bij alle opstartende ondernemingen 

handmatig een nul ingegeven. Deze wijziging aan de data wordt uitgevoerd, omdat de 
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bedrijven in het jaar vóór oprichting effectief geen totaal actief bezitten en dus geen grootte 

hebben. Aangezien er bij de variabele leeftijd geen data ontbreken, worden er voor deze 

parameter geen veranderingen aangebracht. Zowel bij de variabelen materieel vast actief op 

totaal actief en immaterieel vast actief op totaal actief als bij de variabelen winstgevendheid 

en schuldenlast van de onderneming worden modificaties doorgevoerd. Indien er bij deze 

variabelen geen waarde gegeven is voor het jaar vóór financiering met risicokapitaal wordt 

gebruik gemaakt van de waarde van het jaar van financiering. Wanneer voor het jaar van 

financiering tevens geen waarde geëxporteerd kon worden, wordt gewerkt met waarde van het 

jaar na financiering voor de desbetreffende variabele. Het is belangrijk op te merken dat voor 

deze variabelen geen nullen worden ingevoerd bij opstartende bedrijven. Bij de variabele 

groei van de onderneming wordt beroep gedaan op de waarde van het jaar van financiering 

indien er geen waarde gegeven is bij het jaar vóór financiering. Bij deze variabele wordt tot 

slot ook een nul ingevoerd voor alle opstartende ondernemingen.  

 Om uitschieters in de data te elimineren, wordt de techniek van winsorizing uitgevoerd 

voordat de gegevens geanalyseerd worden. Deze techniek wordt toegepast op alle 

controlevariabelen, met uitzondering van de variabele absolute groei in toegevoegde waarde. 

Waarnemingen met een waarde hoger dan deze van het 97,5 percentiel of lager dan deze van 

het 2,5 percentiel worden teruggebracht naar de waarden overeenkomstig met deze 

percentielen. 

 Om na te gaan of deze alternatieve methode grote verschillen vertoont met de 

oorspronkelijke methode wordt een laatste aanvullende probit regressie met selectie 

uitgevoerd. In bijlage 8.8 zijn de resultaten van deze bijhorende probit regressie met selectie 

terug te vinden. Uit de resultaten van de regressie kan geconcludeerd worden dat kleinere 

ondernemingen een grotere waarschijnlijkheid hebben om risicokapitaal aan te trekken dan 

niet-risicokapitaal. Deze bevinding staat haaks op wat uit de oorspronkelijke probit regressie 

met selectie afgeleid kon worden. Het is echter niet verwonderlijk dat deze tegenstelling in de 

resultaten zich voordoet. Bij de alternatieve methode wordt voor alle opstartende 

ondernemingen immers een nul ingevoerd bij de variabele grootte van de onderneming. Het 

aandeel opstartende ondernemingen binnen de steekproef van ondernemingen die durfkapitaal 

ontvingen is veel groter dan binnen de steekproef met ondernemingen die geen risicokapitaal 

verwierven. Het toevoegen van nullen heeft bijgevolg een grotere invloed op het gemiddelde 

en de mediaan van de variabele grootte bij de steekproef met ondernemingen die 

risicokapitaal kregen. Er doen zich nog enkele verschillen voor in de resultaten, maar deze 
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zijn minder noemenswaardig. De conclusies tonen aan dat het verwerken van data op een 

andere manier de resultaten kan vertekenen. 

6 Discussie en conclusie 

Durfkapitaal is een belangrijke financieringsvorm voor kleine, jonge en weinig transparante 

ondernemingen. Deze paper gaat enerzijds na welke determinanten geassocieerd zijn met het 

aantrekken van twee belangrijke vormen van risicokapitaal, namelijk business angel en 

venture capital financiering. Anderzijds legt de studie een klemtoon op de potentiële 

complementariteit tussen deze twee vormen van extern eigen vermogen. Vroeger onderzoek 

met betrekking tot durfkapitaal richt zich vooral op kenmerken die doorslaggevend zijn om 

business angel financiering te ontvangen of op belangrijke determinanten om financiering van 

een venture capital investeerder te verwerven. Er is daarentegen weinig onderzoek verricht 

naar de verschillen tussen ondernemingen die business angel hetzij venture capital 

financiering aantrekken. De hypothesen binnen dit onderzoek steunen op de financiële 

groeicyclus. Deze cyclus, die gedreven wordt door de transparantie van een onderneming, kan 

bestudeerd worden vanuit het standpunt van de pecking order theorie. Het investeringsproces 

van verschaffers van durfkapitaal kan daarnaast geanalyseerd worden op basis van de theorie 

van de optimale contracten. De eerste hypothese heeft betrekking op het effect van de 

transparantie van een onderneming op het aantrekken van risicokapitaal. De tweede hypothese 

richt zich daarnaast op de mogelijkheid tot het aantrekken van venture capital financiering 

wanneer in een vroegere fase reeds business angel financiering verkregen werd. De resultaten 

van deze studie zijn gebaseerd op een dataset die 604 ondernemingen bevat. 228 bedrijven 

hiervan verwierven venture capital financiering, terwijl 126 ondernemingen financiering van 

een business angel ontvingen. De overige 250 ondernemingen werden daarentegen niet 

gefinancierd met durfkapitaal. Voor het bestuderen van ondernemingen die risicokapitaal 

aantrokken worden private investeringen over een tijdspanne van 15 jaar onderzocht. Bij de 

analyse van ondernemingen die geen durfkapitaal verwierven wordt gericht op het jaar 2004. 

 De bekomen resultaten zijn gedeeltelijk consistent met de financiële groeicyclus die 

ondernemingen doormaken. Er blijkt immers dat de transparantie van ondernemingen in grote 

mate bepaalt welke financieringsvormen een bedrijf kan aantrekken. Grotere ondernemingen 

hebben een hogere waarschijnlijkheid om venture capital financiering aan te trekken dan om 

business angel financiering te verwerven. Business angels hebben de neiging te investeren in 

ondernemingen met meer immaterieel vast actief ten opzicht van het totaal actief dan venture 

capital investeerders. Er kan daarentegen uit de resultaten afgeleid worden dat jongere 
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ondernemingen meer waarschijnlijk venture capital financiering aantrekken dan business 

angel financiering. Deze bevinding druist in tegen de gedachtegang van de financiële 

groeicyclus. Er werd ook onderzoek verricht naar de mate van complementariteit tussen de 

twee verschillende vormen van durfkapitaal. Er kan worden vastgesteld dat business angel 

financiering geen logische link vormt naar financiering door een venture capital investeerder. 

 De resultaten hebben enkele belangrijke implicaties voor academici. Durfkapitaal heeft een 

zeer grote betekenis voor kleine ondernemingen die een hoge groei nastreven en 

geconfronteerd worden met financieringsbeperkingen. Er blijkt dat de grootte van een bedrijf 

en de hoeveelheid immaterieel vast actief op totaal actief de financiële groeicyclus van een 

onderneming sturen. Deze twee factoren zullen bijgevolg een grote rol spelen bij de keuze van 

investeringskandidaten door investeerders. Hoe groter de onderneming en hoe kleiner de 

hoeveelheid immaterieel vast actief op het totaal actief, hoe groter de waarschijnlijkheid om 

venture capital aan te trekken in plaats van business angel financiering. In tegenstelling tot 

vroegere studies (Harrison & Mason, 2000; Madill et al., 2005) wordt het bestaan van 

complementariteit tussen venture capital en business angel financiering in dit onderzoek niet 

aangetoond. Het blijkt dat beide vormen van durfkapitaal ook frequent los van elkaar 

voorkomen. 

 Ondanks de bijdragen die dit onderzoek levert, is het niet vrij van beperkingen. Eerst en 

vooral beperkt het onderzoek zich tot Belgische ondernemingen, waardoor de resultaten van 

deze studie moeilijk veralgemeend kunnen worden. Ten tweede focust dit onderzoek op de 

variabelen die geassocieerd zijn met aantrekken van business angel en venture capital 

financiering. Er wordt echter geen aandacht besteed aan de grootte van het investeringsbedrag 

en de determinanten die hierop een invloed uitoefenen. Dit vormt een waardevolle 

mogelijkheid voor toekomstig onderzoek. Een derde beperking is dat het aantal 

ondernemingen dat business angel financiering verwierf redelijk beperkt is binnen deze 

studie. Dit is toe te schrijven aan het feit dat het zeer moeilijk is om financiering door een 

business angel op te sporen. Deze investeerders opereren immers in een inefficiënte markt 

doordat vele business angels hun identiteit niet bekend willen maken (Freear et al. 1994; Van 

Osnabrugge en Robinson, 2000). Een laatste limitatie binnen dit onderzoek is dat er nog 

andere potentiële financieringsvormen zijn die niet ter beschouwing genomen worden. Er kan 

hierbij gedacht worden aan bootstrap financiering en financiering aan de hand van subsidies 

die verkregen worden van de overheid. Dit zijn eveneens financieringsvormen waarop jong 

en/of kleine ondernemingen kunnen terugvallen. 
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 Verschillende redenen kunnen worden aangehaald waarom deze studie interessant en 

relevant is. De resultaten van het gevoerde onderzoek hebben om te beginnen betekenis voor 

ondernemers. Het is belangrijk dat zij zich er bewust van worden dat bepaalde 

financieringsvormen typerend zijn voor een bepaalde fase in de financiële groeicyclus (Berger 

& Udell, 1998). Ondernemers die beroep willen doen op risicokapitaal zijn via dit onderzoek 

in staat om kennis te verwerven over de belangrijkste financiële determinanten waar 

verschaffers van risicokapitaal belang aan hechten. Ze kunnen op basis van de kenmerken van 

hun eigen onderneming bovendien bepalen of ze eerder aanspraak maken op business angel 

financiering of dat ze eerder beroep kunnen doen op financiering door een venture capital 

investeerder. De ondernemer kan daarenboven te weten komen of hij zijn kans op het 

aantrekken van financiering door een venture capital investeerder kan vergroten door in een 

vroegere fase reeds financiering te verkrijgen van een business angel. 

 Ten tweede zijn de resultaten van belang voor de business angel en venture capital 

industrie. Business angels en venture capital investeerders kunnen te weten komen of zij al 

dan niet concurreren voor dezelfde investeringsopportuniteiten. Daarnaast kunnen business 

angels en venture capital investeerders die voor het eerst een onderneming financieren kennis 

verwerven over variabelen waar gevestigde verschaffers van durfkapitaal belang aan hechten 

bij het evalueren van investeringskandidaten. 

 Deze studie heeft tot slot eveneens betekenis voor de overheid. Indien de overheid zijn 

doelstellingen met betrekking tot werkgelegenheid wil realiseren is het belangrijk aandacht te 

besteden aan de financiering van groeiende jonge en/of kleine ondernemingen aangezien deze 

bedrijven een belangrijke bijdrage leveren voor de tewerkstelling, innovatie en waardecreatie 

binnen een economie (Vanacker et al., 2006; Puri & Zarutskie, 2011). Via hun beleid kunnen 

zij de investeringen van durfkapitaal trachten te stimuleren. De Belgische overheid heeft in 

het verleden reeds initiatieven genomen om het aanbod van risicokapitaal voor groeiende 

ondernemingen te verhogen, namelijk ARKimedes en Vinnof (Baeyens, Knockaert, Manigart, 

2006). 
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8 Bijlagen 

Bijlage 8.1 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie (met relatieve groei ter vervanging van absolute groei) 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
  Grootte 0,3191*** 0,3281* 

Leeftijd -0,0447*** -0,0465** 

Materieel vast actief
a 

-1,2727*** -0,8722+ 

Immaterieel vast actief
a 

0,8391 -0,5228 

   Controlevariabelen 
  Relatieve groei 0,0036 -0,0013 

Winstgevendheid
a 

-0,0306*** -0,0013 

Schuldenlast -0,0076 0,0159 

Industrie -0,3857 -0,3793 

Groot- en detailhandel -1,4900*** -1,1299** 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,6907+ -0,2230 

Andere -1,5772*** -0,3448 

Constante -2,8178*** -3,7619** 

   N 350 115 

      

Wald χ² (df) = 28,52 (11)** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 

VC staat voor ondernemingen die financiering ontvingen van een venture capital investeerder 

BA staat voor ondernemingen waarin geïnvesteerd werd door een business angel 
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Bijlage 8.2 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie (met financieringsnood
a
 in plaats van winstgevendheid

a
) 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
  Grootte 0,1179+ 0,3786** 

Leeftijd -0,0471*** -0,0172 

Materieel vast actief
a 

-0,9085** 0,1904 

Immaterieel vast actief
a 

1,3287* -1,5807* 

   Controlevariabelen 
  Absolute groei -0,0028 0,0202+ 

Financieringsnood
a 

0,8801** -0,0001 

Schuldenlast 0,0752 -0,0582 

Industrie -0,3379 -0,2012 

Groot- en detailhandel -1,3098*** -0,4898 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,3697 0,0970 

Andere -1,5022*** 0,0849 

Constante -1,3223* -3,5454* 

   N 396 148 

      

Wald χ² (df) = 27,47 (11)** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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Bijlage 8.3 Formules voor het berekenen van de variabelen 

1. Onafhankelijke variabelen 

 a. Grootte van de onderneming ln(totaal actieft-1+1) 

b. Leeftijd van de onderneming jaar van financiering-jaar van oprichting 

c. Materieel vast actief (materieel vast actief/totaal actief)t-1 

d. Immaterieel vast actief (immaterieel vast actief/totaal actief)t-1 

  
2. Controlevariabelen 

 
a. Absolute groei ln[(toegevoegde waardet-1-toegevoegde waardet-2)+1]  

  of -ln[1-(toegevoegde waardet-1-toegevoegde waardet-2)] 

b. Relatieve groei (toegevoegde waardet-1-toegevoegde waardet-2)/ 

 toegevoegde waardet-2 

c. Winstgevendheid (courant resultaat vóór belastingen/totaal actief)t-1 

d. Financieringsnood [(uitgekeerde dividenden + investeringen + 

 Δ netto bedrijfskapitaal-kasstroom)/totaal actief]t-1 

e. Schuldenlast ln(schuldent-1+1) 
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Bijlage 8.4 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie (op basis van bedrijven die geen risicokapitaal ontvingen in 2001) 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
  Grootte 0,1975** 0,3371* 

Leeftijd -0,0380*** -0,0247 

Materieel vast actief
a 

-0,9495** 0,0362 

Immaterieel vast actief
a 

0,7393+ -1,3705* 

   Controlevariabelen 
  Absolute groei 0,0269** 0,0186 

Winstgevendheid
a 

-0,0237*** 0,0005 

Schuldenlast -0,0098 -0,0270 

Industrie 0,1915 -0,2022 

Groot- en detailhandel -1,1783*** -0,6371 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,5744+ 0,0299 

Andere -1,3458*** -0,1030 

Constante -1,5921* -3,4514** 

   N 390 148 

      

Wald χ² (df) = 24,94 (11)** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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Bijlage 8.5 Coëfficiënten van de twee probit regressies 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  

  Grootte 0,2458** 0,3361* 

Leeftijd -0,0496*** -0,0196 

Materieel vast actief
a 

-1,1278*** 0,1503 

Immaterieel vast actief
a 

1,1783* -1,5422** 

   Controlevariabelen 

  Absolute groei 0,0168* 0,0173 

Winstgevendheid
a 

-0,0263*** 0,0012 

Schuldenlast -0,0002 -0,0338 

Industrie -0,2927 -0,2050 

Groot- en detailhandel -1,4056*** -0,4934 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,5163 0,1060 

Andere -1,4970*** 0,0957 

Constante -1,9669** -3,2657** 

   N 396 148 

      

LR χ² (df)  215,44 (11)*** 40,06 (11)*** 

Pseudo R
2 

0,4116 0,2101 

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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Bijlage 8.6 Coëfficiënten van de multinomiale probit regressie 

  
VC versus niet-risicokapitaal BA versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
   Grootte 0,3723** 0,1195 0,2529+ 

Leeftijd -0,0718*** -0,0522** -0,0196 

Materieel vast actief
a 

-1,4935** -1,7309** 0,2373 

Immaterieel vast actief
a 

0,7165 2,5447** -1,8282* 

    Controlevariabelen 
   Absolute groei 0,0274* 0,0103 0,0171 

Winstgevendheid
a 

-0,0325*** -0,0357*** 0,0032 

Schuldenlast 0,0484 -0,0294 0,0777 

Industrie -0,4999 -0,2211 -0,2788 

Groot- en detailhandel -2,0992*** -1,5020** -0,5972 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,7066 -0,6854 -0,0212 

Andere -1,9471*** -2,1675*** 0,2204 

Constante -4,0494*** -0,6145 -3,4348** 

    
N = 396       

Wald χ² (df) = 142,29 (22)***       

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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Bijlage 8.7 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie (exclusief ondernemingen die meerdere vormen van durfkapitaal verwierven) 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
  Grootte 0,2492** 0,3100* 

Leeftijd -0,0492*** -0,0344* 

Materieel vast actief
a 

-1,1580*** -0,1497 

Immaterieel vast actief
a 

0,8878 -1,1519+ 

   Controlevariabelen 
  Absolute groei 0,0170* 0,0136 

Winstgevendheid
a 

-0,0269*** 0,0006 

Schuldenlast 0,0015 -0,0046 

Industrie -0,3558 -0,2419 

Groot- en detailhandel -1,4351*** -0,7380+ 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,5412 0,0933 

Andere -1,5396*** -0,1717 

Constante -1,9904** -3,3543** 

   N 392 144 

      

Wald χ² (df) = 25,13 (11)** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 
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Bijlage 8.8 Coëfficiënten van de probit regressie met selectie (op basis van de op alternatieve manier verwerkte data) 

  
Risicokapitaal versus niet-risicokapitaal VC versus BA 

  
  Grootte -0,1010*** -0,0061 

Leeftijd -0,0647*** -0,0304+ 

Materieel vast actief
a -1,2841*** -0,5811+ 

Immaterieel vast actief
a 0,5794 -0,3561 

   Controlevariabelen 

  Absolute groei 0,0152* 0,0029 

Winstgevendheid
a -0,0294*** 0,0043** 

Schuldenlast 0,2607*** 0,1734*** 

Industrie -0,2806 -0,2393 

Groot- en detailhandel -1,2502*** -0,4482+ 

Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten -0,3449 0,1851 

Andere -1,3386*** -0,2073 

Constante -0,4147 -1,4439** 

   N 548 300 

      

Wald χ² (df) = 41,27 (11)*** 
    

+ p<0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (eenzijdige test voor de hypothese-effecten, tweezijdige test voor de controlevariabelen) 
a variabele uitgedrukt ten opzichte van het totaal actief 

 

  



 

 

  



 

 

 


