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INLEIDING 
“Innovatie en ondernemerschap zijn twee kritische succesfactoren. Landen en regio’s concurreren niet 

langer op basis van optimale inzet van productiefactoren en efficiëntiewinst, maar steeds meer op 

basis van innovatie, kwaliteit en creativiteit.  Om bij de Europese top te komen, moeten we een 

cultuur van permanente economische vernieuwing ontwikkelen. Vlaanderen in actie, we maken er 

werk van.” (Vlaamse overheid, 2007). 

Tussen 1994 en 2004 kwam 19% van de venture capital (VC) investeringen van een publieke venture 

capital investeerder. 55% kwam daarentegen van een onafhankelijke venture capital investeerder, 

15% was bank venture capital en 11% bedrijfs venture capital (Vico, 2011). Uit deze cijfers komt 

duidelijk naar voor dat overheids VC (ook wel publiek VC genoemd) een groot onderdeel vormt van 

de VC markt.  

Empirisch onderzoek over de effectiviteit van overheidstussenkomst in de venture capital markt is 

bescheiden. Reeds verschillende auteurs hebben geprobeerd om overheidsinterventie in de VC 

markt in kaart te brengen, risico’s en doelstellingen op te sommen en na te gaan of die tussenkomst 

veroorloofd is. Met onze studie willen we meehelpen een beter inzicht te krijgen in het nut en de 

efficiëntie van de overheid als venture capital investeerder. We bouwen verder op de studie van 

Kiekens en Van Droogenbroek (2010). Zij hebben reeds een eerste onderzoek gevoerd naar 

ARKimedes en Vinnof, de twee fondsen die centraal staan in deze masterproef. 

“Starting point for any evaluation of a government programme is the goals it was designed to 

achieve.” (Lerner et al., 2005). 

In deze masterproef bestuderen we de Vlaamse overheid als venture capital investeerder. De 

Vlaamse overheid gaat zowel direct als indirect over tot het financieren van ondernemingen in 

Vlaanderen. Dit gebeurt via PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen). Dat is een zelfstandige 

investeringsmaatschappij met als voornaamste doel economische groei in Vlaanderen te stimuleren. 

Wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven, 

verleent PMV financiële hefbomen. De enige aandeelhouder van deze maatschappij is het Vlaamse 

Gewest. In haar missie verklaart PMV dat haar focus ligt op de duurzame economische ontwikkeling 

van Vlaanderen. De klemtoon ligt op de meerwaarde voor economie en maatschappij:  “PMV geeft 

stuwkracht aan projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen. Ze doet dat als 

ondernemer en als facilitator en fungeert als hét instrument voor het realiseren van het economisch 

overheidsinitiatief. PMV streeft daarbij naar economische groei en hecht veel belang aan het 
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maatschappelijke rendement van initiatieven. Op die manier creëert PMV meerwaarde voor de 

middelen die Vlaanderen investeert in zijn toekomst.” (PMV, 2012). 

 

De overheid heeft evenwel een variëteit aan objectieven en het genereren van adequate 

rendementen is slechts één van die objectieven. Het algemene objectief is het verhogen van de 

algemene economische prestatie (Brander et al., 2008). 

De missie van PMV luidt als volgt: “Voor PMV bestaat de grote uitdaging erin om, naast de financiële 

aspecten, aandacht te besteden aan risicobeheersing en maatschappelijke noden. Op die manier 

streeft zij, samen met marktpartijen die risicodragend willen deelnemen, naar een combinatie van 

bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement. Zo bouwt PMV mee aan een gezonde basis voor 

de economische toekomst van Vlaanderen. Haar taak als investeringsmaatschappij bestaat in de 

allereerste plaats uit het aanreiken van economische hefbomen en het leveren van een visie die het 

hoofd kan bieden aan de uitdagingen van de volgende generaties. Het zijn die beslissingen en die 

keuzes die groei en perspectief mogelijk maken. Willen we in Vlaanderen de groeicijfers van de 

afgelopen vijfentwintig jaar evenaren, dan moeten we volop inzetten op die duurzame en 

innovatiegedreven economie.” (PMV, 2012). 

In deze masterproef focussen we ons op twee initiatieven van PMV, namelijk ARKimedes en Vinnof. 

ARKimedes is een initiatief dat opgericht is in juni 2005 en is een constructie waarbij voor elke euro 

dat een privaat fonds (ARKIV’s) investeert, de overheid een extra euro ter beschikking stelt. Dit is een 

indirecte manier van overheidstussenkomst in de venture capital markt. Daarentegen is Vinnof een 

publiek fonds waarbij de overheid direct risicokapitaal verstrekt aan jonge, innovatieve 

ondernemingen. Vinnof is eveneens opgericht in 2005 en is net als ARKimedes een 

dochtervennootschap van PMV. 

Onze onderzoeksvraag luidt als volgt:  

‘Realiseert de Vlaamse overheid als venture capital investeerder zijn financiële en maatschappelijke 

doelstellingen via ARKimedes en Vinnof?’  

Voor het onderzoek in deze masterproef hebben we beroep gedaan op 141 ondernemingen in België 

waarin ARKimedes of Vinnof (of beide) tussen 2005 en 2010 hebben geïnvesteerd. We onderzoeken 

de ontwikkeling van die ondernemingen. Met ontwikkeling bedoelen we de manier waarop iets 

verandert, het verloop, de evolutie. 
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Deze masterproef bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel is een literatuurstudie die bestaat uit 

drie afzonderlijke hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van wat 

venture capital precies inhoudt, welke verschillende vormen er bestaan en hoe het staat met venture 

capital in Vlaanderen. Het tweede hoofdstuk bespreekt de rol van de overheid als venture capital 

investeerder. Daarin worden de redenen, risico’s en doelstellingen nader verklaard. Het derde 

hoofdstuk behandelt de ontwikkelingsmaatstaven aan de hand waarvan we de ontwikkeling van de 

ondernemingen analyseren.  

Het tweede deel van deze masterproef bevat het empirisch onderzoek. We starten met een overzicht 

van de verschillende hypothesen die we wensen te testen. In een volgend deel zetten we de 

gebruikte methodologie uiteen. Tot slot bespreken we de resultaten van onze analyses en kijken we 

per hypothese of de resultaten uit ons onderzoek deze ondersteunen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
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LITERATUURSTUDIE 

HOOFDSTUK 1: WAT IS VENTURE CAPITAL? 

1.1. VENTURE CAPITAL 

In deze masterproef staat venture capital voorzien door de overheid centraal. Om geen verwarring te 

veroorzaken wordt kort samengevat wat onder venture capital verstaan wordt. Dit doen we door 

enkele definities naast elkaar te leggen: 

Venture capital (VC) is kapitaal dat geïnvesteerd wordt door ondernemingen die investeren in jonge, 

risicovolle ondernemingen die nog niet beursgenoteerd zijn (OECD, 1996). 

Onder venture capital valt een professioneel begeleide poel van kapitaal waarmee geïnvesteerd 

wordt in het eigen vermogen van private ondernemingen in diverse stages van hun ontwikkeling. 

Venture capital investeerders verzamelen geld van individuen en instellingen om te investeren in de 

vroege fase van ondernemingen met een hoog potentieel, maar ook met een hoog risico (Sahlman, 

1990). 

VC financiers investeren in deze jonge ondernemingen omdat ze veelbelovend zijn en omdat ze 

geloven in een sterke groei. Het zijn risicovolle ondernemingen omdat ze nog geen gevestigde 

waarde zijn. Het zijn vaak jonge, snel groeiende ondernemingen met weinig tastbare activa (Amit et 

al., 1990). Deze ondernemingen hebben een combinatie van veel immaterieel vast actief, negatieve 

resultaten, onzekere vooruitzichten en een gebrek aan bewijs van succes. Bijgevolg hebben die 

ondernemingen als investering een zeer hoog risicoprofiel, wat financiële instellingen afschrikt. In 

vele gevallen is VC dan de ideale financiering doordat ze een kapitaalparticipatie nemen in de 

organisatie (Christofidis en Debande, 2001). Door de hoge graad van risico wordt een hoger 

rendement, vaak in de marge van 15 tot 20%, vereist (Kiekens en Van Droogenbroeck, 2010). 

Doordat er sprake is van een kapitaalparticipatie is deze vorm van financiering zelf ook risicovoller 

dan bijvoorbeeld een banklening. Banken hebben het recht om interest en kapitaalaflossing te 

vragen, ongeacht de financiële situatie van de onderneming. Doordat VC financiers aandeelhouders 

zijn, is hun rendement afhankelijk van de ontwikkeling van de onderneming omdat ze pas als laatste 

worden vergoed voor het geleverde kapitaal. 
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1.2. SOORTEN VENTURE CAPITAL 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de indeling van de venture capital markt. Deze opdeling is 

wereldwijd dezelfde. Ondanks het grote tijdsverschil in oprichtingsdatum tussen de venture capital 

markt in de Verenigde Staten en Europa kunnen beide markten worden opgedeeld in dezelfde 

categorieën. De indeling van venture capital fondsen kan op twee manieren gebeuren. 

De eerste manier is een opdeling op basis van specialisaties van een fonds. De meest voorkomende 

specialisaties zijn op basis van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de vorm van financiering, de 

sector waarin het fonds wil investeren of de doelregio van het fonds. Door de kapitaaltekorten 

waarmee de risicokapitaalmarkt te maken heeft, werden fondsen opgericht die deze tekorten 

moeten opvullen. De specialisaties zijn er vooral gekomen op initiatief van de overheid om zo de 

regio’s te stimuleren die gekenmerkt zijn door een te lage economische groei (Hood, 2000). 

VC kan echter ook op een tweede manier opgedeeld worden: namelijk naargelang de bronnen van 

het kapitaal dat geïnvesteerd wordt. Het geld kan voorzien worden door banken, universiteiten, 

private instellingen, private personen, publieke instellingen of een samenwerking tussen de publieke 

en private instellingen. Deze bronnen kunnen opgedeeld worden in twee groepen, namelijk 

institutioneel venture capital en informeel venture capital (Landström, 2007).  

De eerste groep is echter de belangrijkste groep voor deze masterproef en kan nog verder 

onderverdeeld worden in onafhankelijke fondsen en captive fondsen (Mason en Harrison, 1999). 

Onder informeel venture capital verstaan we private individuen die rechtstreeks zonder 

tussenpersoon investeren in risicovolle en beloftevolle groeiende ondernemingen. De meest 

gekende zijn business angels. Een business angel is een individu met een hoog netto vermogen die 

zijn geld, tijd en ervaring rechtstreeks gaat investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen met 

wie hij geen familiale band heeft en dit alles met het oog op het realiseren van een financieel 

voordeel (Mason, 2006). Echter wordt hier verder geen tijd noch aandacht aan besteed aangezien dit 

geen onderdeel is van deze masterproef. 

1.2.1. INDELING VAN DE VC MARKT VOLGENS SPECIALISATIES 

De achtergrondgedachte voor specialisatie is dat op die manier financieringstekorten voor bepaalde 

sectoren of bepaalde fases kunnen worden gedicht. Dit financieringstekort wordt de ‘equity gap’ 

genoemd. Deze term werd voor het eerst gebruikt in het ‘Macmillan report’ in 1931. In dat rapport 

werd geconcludeerd dat er voor de zeer kleine ondernemingen geen geld voorhanden was, net 

omdat ze zo klein waren. Vandaar dat de specialisaties gericht zijn op sectoren en fases waarin 

ondernemingen moeilijk financiering bekomen. 
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Vooral de hightech-, de biomedische en de internetsector worden gekenmerkt door 

financieringstekorten omdat ze veel beginfinanciering nodig hebben en daar niet snel tastbare en 

verkoopbare activa tegenover kunnen stellen (Amit et al., 1990). Daarnaast ervaren innovatieve 

starters met veel patenten hetzelfde probleem (Westhead en Storey, 1997). 

Op basis van het moment van financiering kan de VC markt opgedeeld worden in vier momenten: 

zaaikapitaal, startkapitaal, tweede- en derde fase kapitaal en overbruggingskapitaal (Sohl, 1999; 

Crispin-Little en Breton, 1989; Ruhnka en Young, 1987; Plummer, 1987). Onder zaaikapitaal verstaan 

we het kapitaal dat ondernemingen verkregen hebben bij het voorstellen van het idee, product of 

dienst van het toekomstige bedrijf. Met dit bedrag wordt nagegaan of het idee effectief realiseerbaar 

is. In de fase voor oprichting moeten financiële bronnen overtuigd worden van de haalbaarheid van 

de onderneming. Als deze fase succesvol wordt afgesloten, wordt overgegaan tot het opstarten van 

de onderneming. Investeren in deze fase is uiterst risicovol. Volgens Ruhnka en Young (1987) is er 

een falingspercentage van 66.2%. Om een onderneming ten volle op te starten is er meestal niet 

genoeg kapitaal gevonden in de zaaifase. Daarom wordt er op zoek gegaan naar startkapitaal. Dat 

startkapitaal is nodig om het businessplan verder uit te werken, een prototype te ontwikkelen en een 

bestuur samen te stellen. In deze fase begint het risico op falen af te nemen. Na de start kan het zijn 

dat een bedrijf nood heeft aan een nieuwe financiële insteek om break-even te draaien en 

vervolgens het bedrijf uit te bouwen. Dit moment wordt de tweede en derde fase genoemd. In deze 

fases begint het bedrijf gestaag marktaandeel te winnen en positioneert het zich steeds sterker 

tussen de concurrentie. Tot slot is er de overbruggingsfase die meestal plaatsvindt net voor de 

beursgang van de onderneming. In deze fase kan er nood zijn aan VC om de directe confrontatie aan 

te gaan met een concurrent of om bepaalde opportuniteiten na te streven, zoals een overname of 

een fusie.  

FIGUUR 1: BEDRIJFSONTWIKKELINGSFASEN 

 

BRON: LANDSTRÖM (2007) 
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1.2.2. INDELING VAN DE VC MARKT OP BASIS VAN BRONNEN VAN VENTURE CAPITAL: INSTITUTIONEEL 

VENTURE CAPITAL 

Institutioneel VC of ook wel formeel VC verwijst naar professionele investeerders die voltijds 

financiële middelen verzamelen van pensioenfondsen, verzekeraars, banken en andere instituties om 

vervolgens te investeren in risicovolle ondernemingen (Mason en Harrison, 1999). De institutionele 

VC investeerder is een tussenpersoon die geld investeert in beloftevolle ondernemingen.  

FIGUUR 2: STRUCTUUR VAN EEN VENTURE CAPITAL FONDS 

 

BRON: OVERGENOMEN UIT SMITH EN SMITH (2000), P 500 

Investeringen door een institutionele VC investeerder kunnen op basis van de 

aandeelhoudersstructuur nog eens opgedeeld worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er de 

onafhankelijke VC bedrijven. Daarbij is het de rol van het fonds zelf om kapitaal op te halen. Hiervoor 

gaan ze voornamelijk aankloppen bij banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 

(Hirsch en Walz, 2012). Het VC fonds bestuur heeft geen andere band met deze investeerders en ze 

leiden hun fondsen via een onafhankelijk VC management team (Kaplan en Schoar, 2005). De VC 

fonds managers willen waarde creëren boven een bepaalde drempel. Ze worden vergoed via een 

honorarium en een bepaald percentage van de opbrengsten van het fonds (Manigart en 

Heughebaert, 2012). 

Anderzijds zijn er de captive VC fondsen. Deze fondsen krijgen hun te financieren kapitaal van een 

moederbedrijf. Dat kan zowel een bank als een groot niet-financieel bedrijf zijn (Hirsch en Walz, 

2012). Het grote verschil met onafhankelijke VC fondsen is dat deze fondsen niet enkel streven naar 
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het maximaliseren van de opbrengst (Hirsch en Walz, 2012). Hun doel is om synergieën te creëren 

tussen de investering en hun hoofdactiviteit (Manigart en Heughebaert, 2012; Hirsch en Walz, 2012). 

Er zijn drie vormen van captive fondsen: bedrijfs VC, bank VC en overheids VC.  

1.2.2.1. BEDRIJFS VENTURE CAPITAL  

Bedrijfs VC is kapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge private ondernemingen, waar de investeerder 

een financiële tak is van een niet-financieel bedrijf (Maula, 2001). Deze vorm kan nog verder 

opgesplitst worden in intern en extern bedrijfs VC. Onder de interne fondsen vallen fondsen die 

investeren in projecten die binnen de grenzen van het bedrijf worden ontwikkeld. Bij extern bedrijfs 

VC gaat het meestal om een (semi-) autonoom fonds dat investeert in beloftevolle projecten. Op die 

manier proberen bedrijven strategische keuzes te maken en het bedrijf verder te ontwikkelen 

(Landström, 2007). 

1.2.2.2. BANK VENTURE CAPITAL  

In het geval van bank VC wordt het fonds beheerd door een bank. Banken gebruiken VC 

investeringen om relaties op te bouwen die kunnen leiden tot winstgevende leningen aan 

succesvolle ondernemingen (Hirsch en Walz, 2012).  

1.2.2.3. OVERHEIDS VENTURE CAPITAL 

Venture capital dat door de overheid (OVC) ter beschikking wordt gesteld staat centraal in deze 

masterproef. OVC is een onderdeel van captive VC, want het gebruikte kapitaal is afkomstig van het 

moederbedrijf, meer bepaald de overheid. Een andere naam voor overheids venture capital is 

publiek VC. Het investeringsdoel is meestal om marktfalingen te corrigeren in het aanbod van zaai- 

en groeikapitaal, waarbij er sprake is van hoge informatie asymmetrie en waar er een suboptimale 

verdeling is van kapitaal door private VC investeerders (Jääskeläinen et al., 2004). Deze fondsen 

streven in hoofdzaak publieke doelstellingen na zoals jobcreatie, economische groei en innovatie 

(Kortum en Lerner, 2000; Jääskeläinen et al., 2004). Wanneer enkel de overheid kapitaal verschaft, 

wordt er gesproken over een puur publiek VC. Het Vlaams Innovatie Fonds (Vinnof) valt onder deze 

categorie. Vinnof concentreert zich op het verschaffen van risicokapitaal aan innovatieve starters in 

Vlaanderen.  

Binnen de categorie van OVC bestaan er ook fondsen waarbij private investeerders samenwerken 

met de overheid. In deze structuur voorziet de overheid in samenwerking met een private 

investeerder kapitaal zodat de overheid gebruikmaakt van de kennis en ervaring van een reeds 

bestaand fonds. Er treedt synergie op: verschillende investeerders gaan samen over tot een 

investering. Ze delen dus zowel de omvang van de investering, als het risico en het werk (Brander et 
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al., 2002; Gompers en Lerner, 2001; Doran en Bannock, 2000). Deze vorm van VC financiering staat in 

de literatuur beter gekend als hybride VC (OECD, 1997).  

Hybride VC activiteiten worden steeds meer gebruikt om financieringstekorten op te lossen (Maula 

en Murray, 2003; OECD, 1997, 2006). 

De meest gebruikte structuur van hybride VC is die waarbij er geen asymmetrische verdeling is 

tussen de overheid en private VC investeerders. Toch kan hybride VC interessant gemaakt worden 

voor de private partij, namelijk via vier mogelijke structuren: 

1. gelimiteerde opbrengst voor de staat; 

2. andere timing van de kasstroom voor de private co-investeerder. De overheid investeert als 

eerste en krijgt als laatste haar geld terug, waardoor er tijdsvoordeel wordt gecreëerd voor 

de private investeerder; 

3. de overheid neemt als eerst een schijf op van het geleden verlies; 

4. terugkoopopties: opties waarbij op een vooraf vastgesteld tijdstip de private investeerder de 

aandelen aan een gunstiger tarief terug kan kopen van de overheid. 

De tweede categorie is diegene die zorgt voor de grootste stijging in opbrengt voor de private 

investeerder. Volgens Jääskeläinen et al. (2007) is dit zelfs de enige manier om private VC financiers 

aan te trekken.  

In Vlaanderen is het ARKimedes project van de Vlaamse overheid een voorbeeld van een hybride 

fonds. Vandaar dat dit fonds samen met Vinnof centraal staat in deze masterproef.  

1.2.3. BESLUIT 

Venture capital fondsen zijn op te delen op basis van hun specialisaties en de oorsprong van het geld. 

De frequentste specialisaties gebeuren op basis van geografie of investeringsfases. Specialisaties zijn 

nuttig omdat er zo kan gefocust worden op bepaalde segmenten van de markt waar het 

financieringstekort groter is. Er zijn twee grote onderverdelingen van oorsprong van het kapitaal: 

institutioneel en informeel venture capital. Het institutioneel venture capital bevat de onafhankelijke 

en captive VC fondsen waarbij OVC een onderdeel is van captive VC.   
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1.3. VENTURE CAPITAL IN VLAANDEREN 

In dit onderdeel wordt de venture capital markt in Vlaanderen geschetst. Verder bekijken we de 

structuur van PMV en de relatie van ARKIV en Vinnof met de overheid.  

1.3.1. OVERZICHT 

Agentschap Ondernemen (2011) deelt de venture capital markt in Vlaanderen op in twee 

categorieën. Enerzijds de overheidsinitiatieven en anderzijds de privé-initiatieven. In totaal bestaan 

er veertien fondsen waar de overheid de centrale rol speelt. De grootste investeerder is de Federale 

Participatie- en Investeringsmaatschappij die ongeveer 1,75 miljard euro voorziet. Het initiatief gaat 

uit van de Federale Overheid. Het beheer van de meeste overheidsfondsen is echter toegewezen aan 

PMV. Dit laatste geldt ook voor Vinnof. Bij de private zijn Gimv en Waterland Private Equity 

Investments diegenen die de grootste portefeuille hebben, namelijk meer dan 1 miljard euro. 

1.3.2. PMV 

PMV of Participatie Maatschappij Vlaanderen is een zelfstandige investeringsmaatschappij met als 

voornaamste doel economische groei in Vlaanderen te stimuleren. Het verleent financiële hefbomen 

wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven. 

De enige aandeelhouder van deze maatschappij is het Vlaamse Gewest. PMV splitst zijn structuur op 

in initiatieven voor ondernemers, infrastructuur en vastgoed. Zowel ARKimedes als Vinnof vallen 

onder het initiatief voor ondernemers. In totaal beheert PMV een portefeuille van 900 miljoen euro 

aan activa. 

1.3.2.1. ARKIMEDES  

(Bron: PMV, 2012a) 

FIGUUR 3: ARKIMEDES FINANCIERING 

 

BRON: DRIEMAANDELIJKS RAPPORTERING ARKIMEDES FONDS NV: PMV, 2012C 

De eerste drie letters van de naam van dit initiatief staan voor Activering van RisicoKapitaal. De 

volledige naam slaat echter op het hefboomprincipe van de Griekse filosoof en wiskundige 
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Archimedes. Het eerste ARKimedes fonds werd opgericht op 8 juni 2005 en had een fondsgrootte 

van 111,1 miljoen euro. Het tweede ARKimedesproject, bekend onder de naam ARKimedes II, werd 

opgericht op 4 juni 2010 en heeft een fondsgrootte van 100 miljoen euro. Beide fondsen zijn 100% 

dochtervennootschappen van PMV. 

Het bijzondere aan ARKimedes is dat het fonds zelf niet rechtstreeks investeert in ondernemingen. Er 

is een constructie opgezet waarbij voor elke euro dat een privaat fonds investeert, de overheid een 

extra euro ter beschikking stelt. Die investering kan oplopen tot 1 miljoen euro en kan enkel gebruikt 

worden in het Vlaamse Gewest. Enkel kmo’s met een exploitatiezetel in Vlaanderen krijgen toegang 

tot fondsen van ARKimedes. Een extra voorwaarde waaraan ze moeten voldoen is dat 25% van de 

aandelen van die onderneming in handen moeten zijn van een niet-kmo. Een kmo is een 

onderneming met minder dan 250 personeelsleden waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 

miljoen euro of het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro (Europese Commissie, 2009). De 

investeringen verlopen via erkende fondsen die teruggevonden kunnen worden op de website van 

PMV en terug te vinden zijn in bijlage 1. Ze dragen stuk voor stuk de naam ARKIV. Bij ARKimedes 

wordt er gesproken van een hybride constructie tussen overheidsgeld en private investeringen. 

In bijlage 1 vindt de geïnteresseerde lezer eveneens meer informatie over de oprichting van 

ARKimedes, de lancering van ARKimedes fonds II, de ARKIV’s en een overzicht van de investeringen 

onder ARKimedes I. 

1.3.2.2. VINNOF  

(Bron: PMV, 2009) 

FIGUUR 4: VINNOF FINANCIERING 

 

BRON: PMV (2009) 

Vinnof (Vlaams Innovatie Fonds) is opgericht in 2005 en is net als ARKimedes een 

dochtervennootschap van PMV. Vinnof speelt vanaf de prille fase van de onderneming mee in het 

verstrekken van kapitaal en voorziet op die manier zaaikapitaal. Dat zaaikapitaal kan per 

onderneming oplopen tot 1,5 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor deze financiering moet 

een onderneming voldoen aan enkele voorwaarden:  
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- niet langer dan zes jaar ingeschreven zijn bij de kruispuntbank van ondernemingen;  

- in het bezit zijn van een exploitatiezetel in Vlaanderen; 

- beschikken over een innovatief idee, product of dienst dat nog niet op grote schaal wordt 

verdeeld.  

De overheid grijpt hier direct in in de markt waardoor dit een puur publiek fonds is. 

HOOFDSTUK 2: DE OVERHEID ALS VENTURE CAPITAL INVESTEERDER 

2.1. WAAROM KOMT DE OVERHEID TUSSEN IN DE VC MARKT? 

Overheden over heel de wereld hebben initiatieven opgericht om de risicokapitaalmarkten te 

stimuleren doordat de VC markt gekenmerkt wordt door faling, veroorzaakt door 

informatieproblemen en externaliteiten (Europese Commissie, 2003; Maula et al., 2007). 

Informatieproblemen komen tot uiting doordat het vooral jonge, innovatieve ondernemingen zijn die 

beroep willen doen op de VC markt. Deze ondernemingen hebben voornamelijk immaterieel vast 

actief, negatieve resultaten, onzekere vooruitzichten en een gebrek aan bewijs van succes. Bijgevolg 

is het moeilijk om het potentieel van die ondernemingen te analyseren. 

Daarnaast genereert venture capital vaak positieve externaliteiten. Dit zijn voordelen voor anderen 

die de onderneming niet kan opnemen. Het zijn dus voordelen voor anderen behalve voor de 

onderneming zelf. Door die externaliteiten is het rendement van de onderneming (genaamd privaat 

rendement) vaak lager dan gewenst waardoor er geen VC geïnvesteerd wordt, terwijl er wel sprake is 

van een sociaal rendement. Als deze externaliteiten aanwezig zijn, is publieke tussenkomst volgens 

Lerner veroorloofd (Lerner, 1999, 2009; Secrieru en Vigneault, 2004). 

Daarnaast kan de overheid als venture capital investeerder zorgen voor een ‘certificaat’ waardoor 

informatie asymmetrie verminderd wordt. Hiermee wordt bedoeld dat er een bepaalde goedkeuring 

wordt gegeven waardoor andere investeerders meer vertrouwen krijgen in de onderneming of sector 

waardoor ze bereidwilliger worden om fondsen te voorzien (Secrieru en Vigneault, 2004). Lerner 

(1999) geeft als voorbeeld de ondernemingen die financiering ontvangen hebben van het SBIR (Small 

Business Innovation Research) programma in de VS. Die ondernemingen groeiden sneller en konden 

meer VC financiering aantrekken. De overheid heeft dus een bepaalde katalyserende rol (Lerner, 

2009; Megginson en Weiss, 1991; Kortum en Lerner, 2000). 
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Een andere reden voor overheidstussenkomt in de VC markt is het feit dat er kennis spillovers zijn. 

Een onderneming zou een bepaalde investering kunnen maken maar het nut er niet van inzien omdat 

de concurrentie het snel zou kunnen kopiëren. Nochtans zou het product een serieuze meerwaarde 

kunnen betekenen voor de samenleving. Het verschil tussen private en sociale returns is vooral groot 

in kleine ondernemingen. Bijgevolg is het interessanter voor de overheid om jonge, 

onderzoeksintensieve ondernemingen te financieren, ook al zou de financiële return minder zijn dan 

normaal (Lerner, 2009). 

Uit verder literatuuronderzoek blijkt dat venture capital financiering vaak geconcentreerd is in een 

aantal regio’s, waardoor sommige regio’s geen of onvoldoende VC financiering ontvangen (Doran en 

Bannock, 2000; Mason en Harison, 2003). De overheid reageert op dit tekort door ofwel rechtstreeks 

te investeren of door publieke sponsoring van private VC fondsen. Ook Landström (2007) vindt dat 

overheidstussenkomst geoorloofd is doordat de private venture capital markt ontoereikend is. 

Een jonge VC markt die nog in volle ontwikkeling is, kan een stimulus gebruiken ter motivatie. Daar 

ligt volgens Leleux en Surlemont (2003) een uitgelezen rol voor de overheid.  

De OECD herkent heel wat van voorgaande problemen waarmee innovatieve, kleine ondernemingen 

geconfronteerd worden. Ze spreken over informatie asymmetrie, de neiging van investeerders om 

zich te focussen op een bepaalde regio en het bestaan van spillovers. Bijgevolg moeten overheden 

tussenkomen in de VC markt (OECD, 1997). 

Manigart en Beuselinck (2001) concluderen in hun onderzoek dat de overheid op een gepaste manier 

tussenkomt in de VC markt als de private spelers onvoldoende hun werk doen. Ze komen tot deze 

conclusie omdat de overheidstussenkomst lager is als de rendementen van de beurs, het aantal die 

publiek gaan en de financiering van VC door private partijen groter is. Ze zien dus geen elementen 

van verdringing door de overheid. Integendeel: de overheid voedt de VC markt.  

2.2. RISICO’S VAN DE OVERHEID ALS VC INVESTEERDER 

De overheid als VC investeerder krijgt vaak kritiek te verduren.  

Harrison en Mason (2000) bespreken een aantal van die kritieken. Zo is het mogelijk dat de verhoging 

van het aanbod van VC door de overheid leidt tot het verdringen van private VC fondsen. Daarnaast 

heeft men twijfels bij de lange termijn houdbaarheid van de publieke fondsen (Murray 1994, 1998). 

Volgens Doran en Bannock (2000) zijn er vier gevaren van directe investeringen door de overheid in 

de VC markt. Ten eerste kan er verwarring ontstaan en kunnen er andere criteria gebruikt worden 

voor het selecteren van investeringen en het beoordelen van de performantie. Ten tweede geeft 
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overheidsgefinancierde VC een signaal naar de private markt dat er geen commerciële returns 

beschikbaar zijn voor dit type van investering. Ten derde is er een mismatch mogelijk tussen de 

publieke ambtstermijnen en de tijd die nodig is om de VC investering tot een geslaagd einde te 

brengen. Tot slot bestaat er het gevaar van belangenconflicten.  

Ook Lerner bespreekt heel wat argumenten tegen overheidsinterventie in zijn boek Boulevard of 

broken dreams (2009). Daarin geeft hij argumenten gebaseerd op de ambtenaren, argumenten op 

vlak van design en argumenten op vlak van implementatie. Volgens hem was het falen van de 

overheid in het promoten van venture capital steeds te voorspellen.  

De argumenten over de ambtenaren zijn gebaseerd op hun incompetentie. Vaak hebben ambtenaren 

onvoldoende kennis over VC. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd over mogelijke gevaren of hebben 

onvoldoende prikkels om juiste beslissingen te nemen. Da Rin et al. (2006) vinden dat het niveau van 

kwaliteit van selectie, advies en controle in de VC markt daalt door publieke interventie doordat de 

beste investeerders bij de private fondsen werken. Da Rin et al. besluiten dat de lage opbrengst van 

Europese VC markten een gevolg in plaats van een oorzaak is van publieke interventie. Dit heeft ook 

te maken met de lagere verloning van de ambtenaren (Lerner, 2009). 

Op het vlak van slecht design heeft Lerner (2009) het vooral over een gebrek aan het begrijpen van 

de VC markt. ‘Indien overheidsprogramma’s gericht zijn op het creëren van een omgeving waarin 

nieuwe ondernemingen succesvol kunnen zijn, moeten ze vooreerst begrijpen hoe de markt 

risicovolle, maar beloftevolle ondernemingen identificeert. Al te vaak zijn programma’s gebaseerd op 

assumpties die aanvaardbaar lijken binnen de muren van de overheid, maar die volkomen nutteloos 

zijn in realiteit.’ (Lerner, 2009). Lerner bespreekt drie voorkomende fouten: timing, grootte en 

flexibiliteit. Op vlak van timing heeft Lerner het voornamelijk over de lengte van de programma’s. De 

politiek is gebaseerd op verkiezingen waardoor men af te rekenen krijgt met een korte termijn 

oriëntatie. Maar bij venture capital zijn er geen onmiddellijke opbrengsten waardoor je het 

programma op lange termijn moet bekijken. Op vlak van grootte ontstaan er zowel problemen als 

het fonds te klein is of het te groot is. Indien het fonds te klein is zal het geen verschil uitmaken in de 

economie en als het te groot is, bestaat de kans dat ze private financiering zullen verdringen doordat 

alle interessante mogelijkheden reeds gefinancierd werden. Daarnaast heb je de flexibiliteit. Fondsen 

veranderen vaak van richting, wat een natuurlijk proces is. De overheid gebruikt vaak veelvoudige 

regulering wat leidt tot een beperking van de vrijheid. Dit moet de overheid zo veel mogelijk trachten 

te vermijden.  

Tot slot schuilt er heel wat gevaar in de implementatie. De drie grootste fouten zijn niet nadenken 

over drijfveren, gebeurtenissen niet evalueren en het belang van een globaal perspectief niet inzien.  
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Ook Dubocage en Rivaud-Danset (2002) en Mason en Harrison (1999) zien het gebrek aan kennis en 

vaardigheden van de ambtenaren als een groot struikelblok. Het gebrek aan kennis manifesteert zich 

vooral in het zoeken en screenen van deals en de waarde toevoeging.  

Volgens Cohen en Noll (1991) en Wallsten (2000) zoeken ambtenaren ondernemingen met een hoge 

kans op succes ongeacht of die ondernemingen publieke VC financiering nodig hebben of niet puur 

uit eigenbelang omdat ze kunnen beweren dat ze hebben bijgedragen tot het succes.  

Volgens Manigart en Beuselinck (2001) is het mogelijk dat de overheid de beste projecten financiert 

omdat ze werken met tarieven onder het marktgemiddelde, waardoor de minder goede projecten 

overblijven voor de private VC financiers. 

Een ander belangrijk gevaar is dat er enkel gekeken wordt naar het aanbod van VC, waardoor de 

vraagzijde uit het oog verloren wordt (Florida en Kenney, 1988). 

Tot slot bespreekt Landström (2007) een aantal uitdagingen waarmee beleidsmakers geconfronteerd 

worden. Overheden proberen het succes van Silicon Valley na te bootsen. Dit doen ze door 

elementen van het Amerikaanse systeem te isoleren en toe te passen op de context van het land. 

Gilson (2003) oordeelt dat het niet mogelijk is om het Amerikaanse voorbeeld te volgen door de 

volledige Amerikaanse geschiedenis die niet van toepassing is op andere landen. 

2.3. DOELSTELLINGEN VAN DE OVERHEID IN DE VC MARKT 

Volgens Lerner et al. (2005) moeten we beginnen bij de doelen waarvoor een programma is 

opgesteld om het overheidsprogramma te evalueren. Volgens McGlue (2002) is het verantwoord om 

vragen te stellen over de efficiëntie van overheidsprogramma’s, meer specifiek in het bereiken van 

hun objectieven. Bijgevolg bekomen we volgende onderzoeksvraag: ‘Realiseert de overheid als 

venture capital investeerder zijn financiële en maatschappelijke doelstellingen via ARKimedes en 

Vinnof?’ We kunnen deze onderzoeksvraag opsplitsen in twee specifieke onderzoeksvragen:  

Onderzoeksvraag 1: Zijn ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

beter in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen? 

Onderzoeksvraag 2: Zijn ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

beter in staat financieel-economisch doelstellingen te halen? 

We zullen twee groepen van hypothesen opstellen aan de hand van de twee onderzoeksvragen. 

Enerzijds voor het onderzoek tussen ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV 

en/of Vinnof (A/V ondernemingen) en ondernemingen die financieiring ontvangen hebben van 
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private VC investeerders (PVCB ondernemingen) en anderzijds voor het onderzoek tussen A/V 

ondernemingen en NVCB ondernemingen (ondernemingen die geen VC financiering ontvangen 

hebben).  

2.3.1. VERGELIJKING A/V- EN PVCB ONDERNEMINGEN 

In de meeste gevallen zijn publieke programma’s mislukkingen. Voor elk voorbeeld van een 

effectieve overheidstussenkomst zijn er tientallen voorbeelden van waar het fout is gegaan (Lerner, 

2009).  

Brander et al. (2010a) vinden dat ondernemingen die financiering ontvangen hebben van zowel 

private als overheids VC het beter doen dan ondernemingen die enkel financiering ontvangen 

hebben van private VC investeerders. Dit geldt enkel als slechts een klein deel van de financiering 

afkomstig is van de overheid. Het betere resultaat doet zich dus enkel voor als de venture capital 

investeerder geholpen wordt door de overheid en niet wanneer de overheid eigenaar is van de VC 

investeerder.  

Schilder (2006) concludeert in zijn onderzoek dat overheids VC investeerders hun taken uitvoeren. 

Overheids VC valt onder een ander segment dan klassiek, private VC. Beide hebben andere doelen. 

Private VC financiers willen een zo hoog mogelijke return halen, terwijl de doelen van overheids VC 

investeerders meer gevarieerd en complexer zijn.  

De doelstellingen van overheids VC zijn gebaseerd op de maatschappij.  

Hypothese 1: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen.  

Één van de argumenten voor overheidsinterventie in de venture capital markt is dat venture capital 

een positief effect heeft op innovatie, waardecreatie, economische groei en tewerkstelling (Lerner, 

2009). PMV (2012b) zegt letterlijk: “De extra financiële middelen die uw onderneming ontvangt, 

gebruikt u om te investeren in het Vlaamse Gewest of om er werkgelegenheid en toegevoegde 

waarde te creëren.” 

Volgens de OECD (1997) zijn er twee redenen voor overheidsprogramma’s. Enerzijds het opvullen 

van financieringstekorten doordat er onvoldoende liquiditeit is in het financieel systeem of door een 

soort ‘misdirection of liquidity’ waarmee bedoeld wordt dat de verkeerde ondernemingen 

financiering ontvangen. Anderzijds door het ontstaan van publieke voordelen zoals innovatie, groei 

en jobcreatie. Die publieke voordelen komen tot stand door het targetten van kleine ondernemingen 
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met groot potentieel voor jobcreatie of ondernemingen die in staat zijn technologieën te 

ontwikkelen met groeipotentieel op lange termijn.  

Daarnaast zijn de objectieven volgens McGlue (2002) onder andere economische voordelen, welzijn, 

hogere economische groei en meer tewerkstelling.  

Bijgevolg zien we dat tewerkstelling, innovatie en groei steeds naar voor komen waardoor we drie 

subhypothesen kunnen verwoorden.  

Grilli en Murtinu (2011) vinden echter dat OVCB ondernemingen zwakker scoren op vlak van groei 

(zowel in verkopen, tewerkstelling als totaal actief) in vergelijking met PVCB ondernemingen.  

We verwoorden subhypothese 1a als volgt:  

- Hypothese 1a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

hebben een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die financiering ontvangen 

hebben van private venture capital investeerders.  

Uit het onderzoek van VICO (2011) blijkt dat risicokapitaalfinanciering door de overheid een positieve 

impact heeft op de groei van ‘early stage’ ondernemingen (ondernemingen met een leeftijd van vijf 

jaar of minder) en een verwaarloosbare impact op de meer mature ondernemingen (met een leeftijd 

van meer dan vijf jaar). Vinnof richt zich vooral op startende ondernemingen die minder dan zes jaar 

oud zijn terwijl ARKIV-fondsen een bredere focus hebben en zowel investeren in startende als 

groeiende ondernemingen. We verwoorden de tweede subhypothese als volgt: 

- Hypothese 1b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

ervaren een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben 

van private venture capital investeerders.  

Volgens Dubocage en Rivaud-Danset (2002) is de internationale race tot innovatie het drijvende 

mechanisme van publieke tussenkomst. De publieke organen zijn gereputeerde spelers met een 

grote invloed op de financiering van innovatie.  

De EVCA (2011a) geeft toe dat een gebrek aan private VC investeerders leidt tot problemen op vlak 

van Europese innovatie. De overheid komt tussen op de VC markt om onder andere dit 

financieringstekort op te vullen. 

Innovatie leidt tot groei en nieuwe ondernemingen leiden tot innovatie (Lerner, 2009). Lerner 

bespreekt een aantal studies die de link tussen nieuwe ondernemingen en innovatie aantonen. Acs 

en Audretsch (1988) onderzoeken welke ondernemingen uit de twintigste eeuw de belangrijkste 
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innovaties hebben ontwikkeld en komen tot de conclusie dat nieuwe en kleine ondernemingen 

bijdragen tot de helft van de innovaties. Het belang van jonge ondernemingen op vlak van innovatie 

is het grootst in jonge industrieën waar de marktmacht relatief ongeconcentreerd is (Acs en 

Audretsch, 1988). 

Brander et al. (2008) ondervinden in hun onderzoek dat PVCB ondernemingen meer patenten 

aanvragen dan OVCB ondernemingen. Brander et al. (2010b) ondervonden echter juist het 

tegenovergestelde.  

Ook Bertoni en Tykvova (2012) ondervinden dat PVCB ondernemingen meer patenten aanvragen. Ze 

onderzochten daarnaast ook het effect van synergie en ze vinden dat de beste vorm van financiering 

voor innovatie heterogene synergie is. Dit komt neer op een samenwerking tussen overheid en 

private VC investeerders. “Een synergie tussen private en overheids VC investeerders, waarbij de 

private investeerder de leiding neemt, is de meest efficiënte vorm op vlak van innovatie.” (Bertoni en 

Tykvova, 2011, p 17). 

We verwachten echter dat de steekproef van OVCB ondernemingen sterker zal zijn op vlak van 

innovatie aangezien Vinnof expliciet verwoordt dat ze investeren in ondernemingen met een 

innovatief idee of product. We verwoorden de derde subhypothese als volgt:  

- Hypothese 1c: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital 

investeerders.  

Voor onze tweede hypothese kijken we naar onze tweede onderzoeksvraag. ‘Zijn ondernemingen die 

financiering ontvangen hebben van ARKIV en Vinnof beter in staat financieel-economische 

doelstellingen te halen?’ 

Lerner (2009) bespreekt argumenten voor overheidsinterventie in de venture capital markt. Één van 

die argumenten is het bestaan van sterke positieve externaliteiten bij de financiering van 

technologische start-ups. Bijgevolg is de economische-maatschappelijke return groter dan de 

financieel-economische return.  

“In overheidsgefinancierd risicokapitaal moeten returns gelijkaardig aan die gegenereerd door 

private VC investeerders niet verwacht worden aangezien overheid VC kan gerechtvaardigd worden 

door sociale doelen.” (VICO, 2011). 

Hood (2000) onderzoekt in zijn artikel de publieke VC tussenkomst in Schotland. Hij zegt zelf dat het 

evalueren van de performantie van publieke venture capital financiering geen simpele taak is door 
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heel wat redenen. “Er is een constante spanning tussen het bereiken van economische objectieven 

en op hetzelfde moment een geloofwaardige track record op te bouwen.‘’ (Hood, 2000). Dit komt 

eigenlijk neer op een constante spanning tussen het pure winstbejag van een venture capitalist en de 

publieke doelstellingen die een public VC ook vooropstelt. Zoals Hood verder ook aanhaalt, zou de 

overheid de focus wel eens teveel op het publieke belang durven te leggen waardoor het financiële 

luik uit het oog wordt verloren. Dit kan op lange termijn zeer negatieve gevolgen hebben zoals een 

slechte reputatie als VC investeerder en dus ook meer kans op failliete ondernemingen. Als publieke 

VC is het echter niet aanvaardbaar om te veel focus op het winstbejag te leggen, aangezien er nog 

steeds geïnvesteerd wordt met geld van de belastingbetaler. 

Uit het diagram van Stern (zie ook bijlage 3) moet er volgens Brander et al. (2008) geen verwondering 

zijn dat OVCB ondernemingen een lagere private (de financieel-economische) performantie hebben 

dan PVCB ondernemingen. Dit wordt zelfs verwacht bij een goed opgezet programma. We moeten 

pas ongerust zijn als de externe (niet-private) resultaten van OVCB ondernemingen lager zijn dan die 

van PVCB ondernemingen. Volgens hen is de lagere private performantie te wijten aan het selectie- 

of behandelingseffect (of beide). Als de lagere performantie te wijten is aan het selectie-effect, dan 

vormt dit geen probleem. Private VC investeerders zijn namelijk selectiever. Ze investeren niet in een 

onderneming als ze een te lage return verwachten. Als de lagere performantie te wijten is aan het 

behandelingseffect, dan zou dit wel negatief zijn.  

Uit het onderzoek van Brander et al. (2008) blijkt dat PVCB ondernemingen een superieure 

performantie hebben in vergelijking met OVCB ondernemingen. De eerste groep is succesvoller of 

vlak van exits. Bovendien genereren ze hogere waarde en is de falingsgraad lager.  

Ook Schilder (2006) verwacht dat OVC minder goed scoort op performantie aangezien de overheid 

investeringen maakt in ondernemingen die niet in aanmerking komen voor private VC. Daarnaast 

zullen OVC financiers minder consulting aanbieden omdat ze geen motief hebben voor snelle groei. 

De medewerkers van de OVC instelling zijn ambtenaren en hebben vaak een andere 

studieachtergrond (Bottazzi et al., 2004; Dubocage en Rivaud-Danset, 2002; Mason en Harrison, 

1999) en verloningssysteem (Leleux en Surlemont, 2003) waardoor ze minder effectieve consultants 

zijn. Schilder (2006) verwoordt het anders: publieke VC is een mindere versie van de private VC 

aangezien ze minder hands-on zijn. Hij gebruikt zelfs de term ‘VC-light’.  

Samen met de conclusies van Lerner (2009) over de incompetentie van de ambtenaren en het niet 

begrijpen van de VC markt door de ambtenaren hier nog eens worden bijgelegd, kunnen we de 

tweede hypothese als volgt formuleren:  
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Hypothese 2: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof scoren 

minder goed op hun financieel-economische doelstellingen. 

We zullen de financieel-economische doelstellingen meten op vlak van overlevingsgraad en 

rentabiliteit.  

- Hypothese 2a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

hebben een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van 

private venture capital investeerders. 

- Hypothese 2b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

minder rendabel dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture 

capital investeerders. 

2.3.2. VERGELIJKING A/V- EN NVCB ONDERNEMINGEN 

Voor het opbouwen van deze hypothesen baseren we ons op de literatuur die VCB ondernemingen 

met NVCB ondernemingen vergelijkt.  

In de literatuur bestaan er geen consistente resultaten over het verband tussen venture capital 

financiering en performantie. We zullen de meest belangrijke resultaten kort verwoorden en we 

zullen steeds een reden geven waarom we een bepaald verband aannemen.  

Eerst zullen we de resultaten van een aantal globale studies bespreken.  

In de studie van de National Venture Capital Association en de studie van de European Private Equity 

and venture capital association wordt er gekeken naar de impact van venture capital op de globale 

economie. Ze kijken naar de impact van een euro venture capital financiering op een aantal 

variabelen. Ze vinden dat de verkopen verdubbelen, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling 

bijna verdrievoudigen en dat er banen worden gecreëerd (NVCA, 2002; EVCA, 2001). 

Toch zijn er heel wat auteurs die geen positieve relatie vinden tussen VC financiering en 

performantie.  

Bottazzi en Da Rin (2002) vinden in hun studie dat ondernemingen die financiering ontvangen 

hebben van venture capital investeerders niet meer verkopen of meer banen creëren dan 

ondernemingen die geen venture capital financiering ontvangen hebben. Ze vinden zelfs dat VCB 

ondernemingen lagere verkopen en inkomsten hebben dan NVCB ondernemingen in drie jaar voor 

beursgang.  
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Amit et al. (1990) verklaren dat er geen systematisch verschil is tussen VCB en niet-VCB 

ondernemingen door het ‘adverse selectie probleem’, waardoor VC financiers enkel tweederangs 

projecten financieren. Volgens Akerlof (1970) is adverse selectie het resultaat van asymmetrische 

informatie waardoor ‘slechte’ producten of diensten een grotere kans hebben om geselecteerd te 

worden. Dit resulteert in ‘slechte’ resultaten. In zijn artikel bespreekt Akerlof het ‘lemons problem’ 

waarbij hij de markt van autoverkopers bespreekt. Door asymmetrische informatie weten de 

verkopers meer dan de kopers. Het probleem is eigenlijk de onzekerheid over de kwaliteit van de 

auto’s. Bijgevolg zullen kopers de auto’s kopen aan een gemiddelde prijs. Deze prijs is hoger dan de 

werkelijke prijs voor een slechte wagen maar is lager dan de werkelijke prijs voor een goede wagen. 

Bijgevolg zullen verkopers van goede wagens deze niet meer te koop aanbieden waardoor er enkel 

slechte wagens overblijven en de kopers geen vertrouwen meer hebben in deze markt. Het slechte 

drijft het goede dus uit de markt (Akerlof, 1970). 

Florin (2005) vindt ook geen verschil tussen de performantie van VCB en niet-VCB ondernemingen.  

We moeten echter rekening houden met twee opmerkingen (Ceenaeme, 2006). Enerzijds is het zo 

dat ze in de studies enkel kijken naar succesvolle ondernemingen, waardoor er sprake is van selectie 

bias. Anderzijds kijken ze enkel naar gegevens vanaf het tijdstip van beursintroductie waardoor er 

geen rekening wordt gehouden met de waarde die de venture capital investeerder vooraf 

gerealiseerd heeft.  

Als er gekeken wordt naar de performantie los van beursintroductie dan vinden Schoonhoven et al. 

(1990) dat VCB ondernemingen globaal gezien minder goed presteren.  

We gaan toch uit van een positief verband in onze eerste hoofdhypothese aangezien PMV als doel 

heeft om bij te dragen aan de maatschappij. 

Hypothese 3: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen. 

De literatuur is niet eenduidig over de impact van venture capital op tewerkstelling. Volgens Alemany 

en Marti (2005), Megginson en Mull (1991) en Audretsch en Lehman (2003) is er een positief 

verband, terwijl Bottazzi en Da Rin (2002) slechts een beperkte impact vinden wegens een tekort aan 

menselijk kapitaal. Manigart en Van Hyfte (1999) vinden geen significante verschillen in groei van 

aantal werknemers tussen VCB en niet-VCB ondernemingen.  

In het onderzoek van de EVCA (2002) komt naar voor dat 90% van de respondenten van de enquête 

een groei in het aantal werknemers kende en dat er gemiddeld 46 banen per onderneming werden 
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gecreëerd. Wanneer we tenslotte kijken naar het thesisonderzoek van Kiekens en Van 

Droogenbroeck (2010) dan merken we dat er toen een toename waarneembaar was bij het aantal 

personeelsleden bij de A/V ondernemingen. 

Toch zullen we ons verband positief verwoorden aangezien we in onze studie spreken over publiek 

venture capital en het tot de doelen van de overheid behoort om de tewerkstelling te verhogen via 

risicokapitaalfinanciering.  

- Hypothese 3a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

hebben een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die geen financiering ontvangen 

hebben van venture capital investeerders.  

Het doel van het verstrekken van venture capital is naast investeren in ondernemingen met een hoog 

groeipotentieel, ook het mogelijk maken van een groeistrategie doordat de VC investeerder de 

onderneming zijn kennis en expertise aanbiedt om mee te helpen met haar ontwikkeling (EVCA, 

2011b).  

Uit de algemene literatuur over venture capital komt naar voor dat risicokapitaalverschaffers 

blootgesteld zijn aan het risico van de onderneming. Daarom investeren ze in ondernemingen die 

zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rentabiliteit kunnen realiseren ter 

compensatie van het risico (Agentschap Ondernemen, 2009). 

Onderzoek naar de relatie tussen VC en groei leiden ook niet tot eenzijdige resultaten. Manigart en 

Van Hyfte (1999) en Megginson en Mull (1991) vinden dat het totaal actief van VCB sneller groeit dan 

niet-VCB ondernemingen. Alemany en Marti (2005) vinden dat het immaterieel activa en de 

vennootschapsbelastingen significant groter zijn bij VCB ondernemingen. Megginson en Mull (1991) 

vinden bovendien dat de ondernemingen sneller groeien betreffende totaal actief, verkopen en cash 

flow.  

Volgens de EVCA (2002) kennen VCB ondernemingen een significant betere groei dan niet-VCB 

ondernemingen. 80% van de groei van EBIT was ofwel even groot of groter.  

- Hypothese 3b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

ervaren een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die geen financiering ontvangen 

hebben van venture capital investeerders.  

Onderzoek heeft aangetoond dat VC een belangrijke rol speelt op vlak van innovatie. Jonge 

ondernemingen, voornamelijk in hoog-technologische industrieën, zijn vaak gekenmerkt door 

onzekerheid en informatieproblemen. Die informatieproblemen zorgen ervoor dat het moeilijk is om 
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die ondernemingen te beoordelen. Bijgevolg zijn de VC investeerders geneigd over te stappen op 

mechanismen die blijkbaar belangrijk zijn in de stimulatie van innovatie. Dit zijn onder andere 

screening, synergie, het houden van preferente aandelen, het toekennen van de investering in 

verschillende stages, het geven van advies, post-investment monitoring en controle. Met de steun 

van de VC investeerder kunnen de startende ondernemingen investeren in onderzoek, 

marktontwikkeling, marketing, … (Lerner, 2009). 

De studie van Hellmann en Puri (2000) vond bewijs dat VC financiering gerelateerd is aan de 

marktstrategie die de onderneming nastreeft. Ondernemingen die een innovatiestrategie volgen, 

hebben een significant grotere en snellere kans om VC financiering te ontvangen. Hieruit kunnen we 

niet besluiten dat VC leidt tot innovatie, maar wel dat het mogelijk is dat meer innovatieve 

ondernemingen zichzelf financieren met VC in plaats dat VC financiering leidt tot meer innovatie.  

Volgens het onderzoek van VICO (2011) selecteren venture capital investeerders ondernemingen die 

actief bezig zijn met patenting. Bijgevolg zullen die VCB ondernemingen andere niet-VCB 

ondernemingen verslaan op vlak van innovatie. 

Zowel Hellman en Puri (2000), Megginson en Mull (1991), Kortum en Lerner (2000) als Romain en 

Van Pottelsberghe (2004) vinden een positieve relatie tussen VC financiering en innovatie. Engel en 

Keilbach (2007) vonden daarentegen een omgekeerde relatie.  

- Hypothese 3c: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van venture capital 

investeerders.  

Volgens VICO (2011) verlichten zowel onafhankelijke als overheids venture capital investeerders de 

financiële moeilijkheden van de portefeuille ondernemingen waarin ze geïnvesteerd hebben. 

Bijgevolg kunnen we de vierde hoofdhypothese verwoorden.  

Hypothese 4: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat financieel-economische doelstellingen te halen dan ondernemingen die geen financiering 

ontvangen hebben van venture capital investeerders.  

Gorman en Sahlman (1989) en Manigart et al. (2002) vinden dat het aantal faillissementen van VCB 

ondernemingen significant verschilt van die van niet-VCB ondernemingen. Manigart et al. (2002) 

vinden zelfs dat VCB ondernemingen een grotere falingskans hebben. Dit verklaren ze door het feit 

dat venture capital investeerders kijken naar de totale portefeuille van ondernemingen en ze zijn niet 

geïnteresseerd in de overlevingskansen van individuele ondernemingen.  
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Hierbij kunnen we ook opnieuw verwijzen naar het probleem van asymmetrische informatie, maar 

ook naar het feit dat publieke venture capital investeerders vaak minder kennis en expertise hebben 

dan gelijkaardige private venture capital investeerders. Ze hebben naast hun taak van VC 

investeerder ook andere taken en hun verloning hangt niet (of in mindere mate) af van het resultaat 

van financiering (Lerner, 2009;  Jeng en Wells, 2000; Cohen en Noll, 1991; Wallsten, 2000; Lerner, 

2002; Mason en Harrison,  2003; Steier , 1998). 

Hoewel uit de studie van EVCA in juni 2002 blijkt dat 95% van de ondernemingen die venture capital 

financiering heeft ontvangen toegeeft dat ze niet meer zouden bestaan of zich toch niet zo snel 

zouden hebben kunnen ontwikkelen zonder die financiering. 60% zegt dat ze niet meer zouden 

bestaan zonder de hulp van de venture capital investeerder.  

We stellen dat: 

- Hypothese 4a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof 

hebben een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die geen financiering ontvangen 

hebben van venture capital investeerders. 

 

De analyse van Chemmanur et al. (2011) toont aan dat de rentabiliteit van VCB ondernemingen 

hoger is dan die van NVCB ondernemingen. Dit voordeel komt volgens hen tot stand door screening 

en monitoring. Voor het meten van efficiëntie gebruiken ze de ‘totale factor productiviteit’. Dit is de 

groei in de output die niet te maken heeft met groei in de output door productie of 

productietechnologie. 

 

- Hypothese 4b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

meer rendabel dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van venture capital 

investeerders. 
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HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELINGSMAATSTAVEN 

In dit onderdeel werpen we ons licht op de ontwikkelingsmaatstaven aan de hand waarvan we de 

ontwikkeling van ondernemingen die gefinancierd werden door ARKIV en/of Vinnof gaan 

onderzoeken.  

 

Zoals eerder toegelicht staat ontwikkeling voor de manier waarop iets verandert, anders gezegd: het 

verloop, de evolutie. 

 

Volgens vele critici zijn sociale doelstellingen niet altijd in financiële cijfers te vatten. We zijn er 

echter van overtuigd dat de gebruikte maatstaven een correcte reflectie zijn. De sociale 

doelstellingen moeten minstens vervat zijn in één van de gebruikte maatstaven, anders heeft de 

Vlaamse overheid zijn doelstellingen niet bereikt.  

 

Er bestaat een bepaalde vrees over de objectiviteit ten opzichte van boekhoudkundige cijfers. Die 

zijn niet altijd even betrouwbaar. Enerzijds kunnen ondernemingen hun jaarrekening anders 

voorstellen dan de werkelijkheid. Anderzijds kunnen er fouten geslopen zijn in de ingave van de 

financiële cijfers. 

3.1.  DIMENSIES VAN ONTWIKKELING 

Een accurate en betrouwbare meting van de ontwikkeling van een onderneming is van groot belang 

voor ons onderzoek. Zonder gebruik van correcte meetinstrumenten is het niet mogelijk om 

conclusies te nemen. Er bestaat echter niet zoiets als een algemeen aanvaarde set van 

ontwikkelingsmaatstaven.  

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen financiële én niet-financiële 

ontwikkelingsindicatoren. Financiële ontwikkeling van een onderneming ligt aan de basis van de 

efficiëntie van een onderneming. Dergelijke ontwikkelingsmaatstaven zijn noodzakelijk, maar niet 

voldoende om de totale efficiëntie van de onderneming te analyseren. Exclusief gebruik maken van 

financiële ontwikkelingsmaatstaven leidt tot een korte termijn focus (Tseng et al., 2007). Om de 

volledige efficiëntie van de onderneming te omvatten, dienen we eveneens beroep te doen op 

operationele ontwikkelingsmaatstaven. De combinatie van financiële en operationele 

ontwikkelingsmaatstaven geven een volledig beeld van de ontwikkeling van een onderneming 

(Murphy et al., 1996). 
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Het overgrote deel van ontwikkelingsmaatstaven zijn volgens Murphy et al. (1996) gerelateerd aan 

één van de acht dimensies van performantie. Deze acht dimensies zijn: succes of faling, groei, 

efficiëntie, resultaten, grootte, liquiditeit, marktaandeel en schuldgraad. Het is van groot belang om 

zoveel mogelijk dimensies in een onderzoek op te nemen zodat een zo volledig en correct mogelijk 

beeld opgebouwd wordt.  

 

In onze masterproef hebben we dan ook zoveel mogelijk dimensies proberen te verwerken. Een 

belangrijke opmerking hierbij volgens Murphy et al. (1996) is dat de verschillende dimensies 

beïnvloed worden door de keuzes waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Acties die 

ondernomen worden om de performantie op vlak van één dimensie te verbeteren, kunnen er voor 

zorgen dat de performantie op het vlak van een andere dimensie verslecht, terwijl de overige 

dimensies dan weer geen effect van de acties kunnen ondervinden. Zo vergt het opkrikken van de 

verkoop bijkomende kapitaalinvesteringen die op hun beurt, al dan niet tijdelijk, voor 

liquiditeitsspanningen kunnen zorgen. Doordat we in onze masterproef werken met cijfers over 

verschillende jaren en een multivariate regressie laten lopen, stelt dit probleem zich minder. 

Ondernemingen die afwijkingen vertonen op een bepaalde ontwikkelingsmaatstaf, al dan niet 

tijdelijk, worden immers afgevlakt. 

 

Tseng et al. (2007) identificeren vijf dimensies van performantie: performantie gerelateerd aan 

competitie, financiële performantie, productionele performantie, innovativiteit en relaties met 

leveranciers en klanten.  

 

De studie van Maltz et al. (2003) vindt eveneens vijf dimensies van performantie. In hun geval zijn 

dit: financieel, markt, proces, mensen en toekomst.  

 

In bijlage 4 zijn alledrie de studies terug te vinden.  

3.2. INVULLING VAN DE ONTWIKKELINGSMAATSTAVEN 

In dit deel zullen we de gebruikte maatstaven uitleggen. We zijn tot onze maatstaven gekomen aan 

de hand van de drie studies die hierboven werden besproken, aangevuld met de doelstellingen van 

ARKimedes en Vinnof. 

We zullen elke maatstaaf toelichten. Indien nodig zullen we de gebruikte berekeningswijze 

vermelden.  
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Ons vertrekpunt is het onderzoek van Murphy et al. (1996). In dit basiswerk hebben ze een overzicht 

gemaakt van alle relevante performantiemaatstaven voor ondernemerschap. We hebben echter niet 

al deze maatstaven toegepast omdat uit eerder onderzoek van Kiekens en Van Droogenbroeck 

(2010) bleek dat bepaalde maatstaven niet relevant waren voor de A/V steekproef.  

3.2.1. GROEI  

Davila et al. (2003) bespreken drie manieren om de groei van een onderneming te bekijken. Een 

eerste manier is de groei in personeel. Bij de tweede manier wordt waardering van het eigen 

vermogen onder de loep genomen. Telkens een onderneming overgaat tot een financieringsronde, 

dient de onderneming gewaardeerd te worden. Het verschil tussen twee opeenvolgende 

waarderingen geeft de groei van de onderneming over die tijdsperiode aan. Davila et al. (2003) 

ondervonden dat de groei in aantal werknemers en de groei van waardering van eigen vermogen een 

hoge correlatie vertonen. De derde manier is beroep doen op informatie uit de jaarrekening. Voor 

ons masterproefonderzoek hebben we ervoor gekozen om geen beroep te doen op de tweede 

manier omdat er een hoge correlatie is met de eerste manier en de gegevens hiervoor bovendien 

niet gemakkelijk opspoorbaar zijn. Voor ARKimedes en Vinnof zijn groei en tewerkstelling duidelijke 

doelstellingen. Concreet wil dit zeggen dat we de groei in totaal actief zullen meten. 

 

We hebben zowel de jaarlijkse absolute groei als de jaarlijkse relatieve groei van deze variabelen 

berekend. Hieronder lichten we beide groeivariabelen wat nader toe. 

3.2.1.1. GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Als eerste variabele hebben we de groei in het totaal actief. We gebruiken deze variabele als 

maatstaf voor de grootte van een onderneming. Daarnaast is totaal actief één van de drie 

matchingscriteria waaruit de steekproef van niet-VCB ondernemingen wordt samengesteld.  

3.2.1.2. GROEI IN WERKNEMERS  

Voor deze variabele bestuderen we het gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten. 

Doordat onze steekproef voornamelijk bestaat uit jonge ondernemingen is dit cijfer niet gekend voor 

vele ondernemingen. Jonge, kleine ondernemingen mogen zich vaak beperken tot het indienen van 

een verkorte jaarrekening. In een verkorte jaarrekening is het niet verplicht om de omzet en de 

sociale balans openbaar te maken.  

In Bel-First moeten ondernemingen hun jaarrekening volgens het verkorte schema opmaken als ze 

rechtspersoonlijkheid hebben, voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan 100 personen 

tewerkstellen (jaarlijks gemiddelde) en niet meer dan één van de volgende drempels overschrijden:  
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- jaargemiddelde personeelsbestand: 50 tewerkgestelden; 

- jaaromzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 6.250.000 euro; 

- balanstotaal: 3.125.000 euro. 

We nemen het aantal werknemers in voltijds equivalenten omdat dit de meest correcte weergave is 

van het aantal gepresteerde uren.  

3.2.2. INNOVATIE 

Deze maatstaf behoort niet tot één van de acht dimensies van Murphy et al. (1996). Innovatie is een 

drijfveer geworden van de moderne economie. Vandaar dat dit ook wordt geïntegreerd in de 

objectieven van de overheid, specifiek in Vlaanderen: ARKimedes en Vinnof. (cfr. Infra) Bij Vinnof is 

innovatie zelfs een voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering. 

In onze masterproef meten we innovatie aan de hand van het aantal patentaanvragen. Deze 

gegevens halen we uit het European patent register1 van de European patent office.  

Tot slot is het noemenswaardig dat er sprake kan zijn van het selectie-effect (VICO, 2011). Hiermee 

wordt bedoeld dat VC investeerders zelf kwaliteitsvolle ondernemingen selecteren die een hoog 

potentieel hebben. In dit geval selecteert Vinnof innovatieve ondernemingen waardoor ze hoger 

zullen scoren op vlak van innovatie in vergelijking met niet-VCB ondernemingen en PVCB 

ondernemingen. Het verschil in innovativiteit wordt niet veroorzaakt door de Vinnof investering, 

maar doordat de onderneming al innovatiever was voor het moment van de investering.  

3.2.3. OVERLEVINGSGRAAD 

Een ‘falende’ onderneming wordt gedefinieerd als “een onderneming die er niet in slaagt haar 

(economische en sociale) doelstellingen op continue wijze te realiseren” (Ooghe en Van Wymeersch, 

2008, blz. 398). We gaan na of A/V ondernemingen een grotere kans op faling vertonen dan enerzijds 

PVCB ondernemingen en anderzijds NVCB ondernemingen. Dit wordt gedaan omdat er gekeken 

wordt naar de status van een onderneming drie jaar na financiering. De verschillende steekproeven 

moeten vergeleken kunnen worden en als er steeds gekeken wordt naar de status van een 

onderneming in 2010 dan hebben sommige ondernemingen een langere periode na financiering 

achter de rug dan andere.  

 

                                                           

1
 URL: <https://register.epo.org/espacenet/regviewer?lng=en> 
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3.2.4. RENTABILITEIT 

Efficiëntie is één van de acht dimensies van Murphy et al. (1996). We zullen deze variabele meten 

aan de hand van rentabiliteit van het totaal actief.  

Voor het analyseren van de rentabiliteit van het totaal actief bekijken we de nettorentabiliteit van 

het totaal actief vóór belastingen. Dit is gelijk aan het totale resultaat na niet-kaskosten, vóór 

financiële kosten en vóór belastingen gedeeld door het totaal actief. Het totale resultaat bestaat uit 

bedrijfsresultaat uit bedrijfsactiva, financieel resultaat uit financiële activa en het uitzonderlijk 

resultaat. Vermits activa gefinancierd wordt door eigen vermogen en vreemd vermogen wordt het 

resultaat vóór aftrek van financiële kosten van het vreemd vermogen genomen, zodanig dat er geen 

invloed is van de financieringswijze. Bij de nettorentabiliteit wordt er ook rekening gehouden met de 

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. Er wordt met andere woorden rekening 

gehouden met de niet-kaskosten. De rentabiliteit van het totaal van de activa of het totaal vermogen 

geeft aan welke resultaat verkregen wordt per 100 euro geïnvesteerd vermogen (Ooghe en Van 

Wymeersch, 2008).   
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EMPIRISCH ONDERZOEK 

HOOFDSTUK 4: ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken of de ontwikkeling van het A/V-portefeuille verschilt met die 

van private venture capital backed (PVCB) ondernemingen en niet venture capital backed (NVCB) 

ondernemingen. Als eerste geven we een overzicht van onze hypothesen, vervolgens bespreken we 

onze methodologie waarbij we toelichting geven over onze steekproeven en de gebruikte variabelen. 

Daarna presenteren we onze resultaten en tot slot vatten we alles nog eens samen in het besluit.  

4.1. OVERZICHT HYPOTHESEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te onderzoeken hypothesen.  

TABEL 1: ONDERZOEKSHYPOTHESEN 

Hypothese 1 Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

beter in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen in vergelijking 

met ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital 

investeerders. 

Hypothese 1a Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die financiering ontvangen 

hebben van private venture capital investeerders.  

Hypothese 1b Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof ervaren 

een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die financiering ontvangen 

hebben van private venture capital investeerders. 

Hypothese 1c Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private 

venture capital investeerders. 

Hypothese 2 Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof scoren 

minder goed op hun financieel-economische doelstellingen in vergelijking met 

ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private VC investeerders. 
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Hypothese 2a Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben 

van private venture capital investeerders. 

Hypothese 2b Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

minder rendabel dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private 

venture capital investeerders. 

Hypothese 3 Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

beter in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen dan 

ondernemingen die geen venture capital ontvangen hebben.  

Hypothese 3a Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die geen financiering 

ontvangen hebben van venture capital investeerders.  

Hypothese 3b Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof ervaren 

een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die geen financiering 

ontvangen hebben van venture capital investeerders. 

Hypothese 3c Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van 

venture capital investeerders. 

Hypothese 4 Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

beter in staat financieel-economische doelstellingen te halen dan ondernemingen 

die geen financiering ontvangen hebben van venture capital investeerders.  

Hypothese 4a  

 

Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die geen financiering ontvangen 

hebben van venture capital investeerders. 

Hypothese 4b Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

meer rendabel dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van 

venture capital investeerders. 

BRON: LITERATUURONDERZOEK 
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4.2. METHODOLOGIE 

4.2.1. SAMENSTELLING STEEKPROEF 

4.2.1.1. GEGEVENSVERZAMELING 

De basis van dit onderzoek was enerzijds een lijst met alle investeringen door ARKIV’s (zie ook bijlage 

1) en anderzijds een opsomming van de Vinnof investeringen op de website van PMV. De private VC 

investeringen werden bekomen via de lijst met private investeerders (zie ook bijlage 2) van 

Agentschap Ondernemen (2011) aan de hand waarvan investeringen bekomen werden via Bel-First. 

De steekproef van NVCB ondernemingen werd in Bel-First bekomen via de matching-techniek.  

Voor het meten van de ontwikkeling van de verschillende ondernemingen werd gebruik gemaakt van 

de gegevens in Bel-First en voor patentaanvragen werd beroep gedaan op het European Patent 

Office Register.  

4.2.1.2. ONDERZOEKSPERIODE  

Het jaar van financiering is een zeer belangrijke variabele voor het onderzoek. Het doel van deze 

masterproef is om de ontwikkeling van A/V ondernemingen te onderzoeken. De ontwikkeling van 

een onderneming wordt gemeten vanaf het moment van het verkrijgen van financiering. We hebben 

geopteerd om geen cijfers van het jaar voor financiering in onze analyse op te nemen aangezien het 

verkrijgen van financiering reeds een grote impact heeft op de cijfers van een onderneming. In de 

literatuur wordt gesproken over het behandelingseffect (Vico, 2011). Deze term verwijst naar een 

verbetering in de performantie van de onderneming uit de portefeuille door het verkrijgen van VC. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het behandelingseffect aanwezig is in de groei, productiviteit, 

investeringen en innovatie van een portefeuille onderneming. (Vico, 2011). Bijgevolg omvat ons 

onderzoek gegevens vanaf het jaar van investering tot en met 2010 aangezien dit het laatste jaar is 

waarvan gegevens beschikbaar zijn in Bel-First. Voor de gematchte ondernemingen nemen we het 

investeringsjaar van de overeenkomstige A/V onderneming.  

4.2.1.3. DE STEEKPROEF VAN A/V ONDERNEMINGEN 

Via de lijst van investeringen van ARKIV’s werden 107 ondernemingen gevonden die financiering 

ontvangen hebben tussen 2005 en 2010. 2005 is het oprichtingsjaar van het project ARKimedes. Via 

de website van PMV werden 34 ondernemingen geïdentificeerd die Vinnof financiering ontvangen 

hebben. In beide groepen waren er 19 ondernemingen die zowel financiering van een ARKIV als van 

Vinnof ontvangen hebben. Deze hebben we maar eenmaal in de steekproef van A/V ondernemingen 

opgenomen.  
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4.2.1.4. DE STEEKPROEF VAN PVCB ONDERNEMINGEN 

Aan de hand van de lijst van VLAO (Agentschap Ondernemen, 2011) werden alle private VC 

investeerders geïdentificeerd. Via Bel-First vonden we 187 ondernemingen terug die financiering 

ontvangen hebben. We hebben enkel ondernemingen geselecteerd die niet ouder waren dan 10 jaar 

op moment van financiering om een geschikte vergelijking te kunnen maken met de A/V 

ondernemingen, aangezien 87% van de A/V ondernemingen niet ouder was dan 10 jaar op het 

ogenblik van financiering.  

4.2.1.5. DE STEEKPROEF VAN NVCB ONDERNEMINGEN 

De ontwikkeling van A/V ondernemingen werd ook vergeleken met ondernemingen die geen VC 

financiering ontvangen hebben.  

Om A/V ondernemingen te kunnen vergelijken met NVCB ondernemingen wordt in navolging van 

Megginson en Weiss (1991) en Lerner (1999) een matching uitgevoerd. Voor elke A/V onderneming 

werd via Bel-First vergelijkbare ondernemingen gezocht op basis van het jaar van financiering, NACE-

bel activeitencode en totaal actief zodat elke A/V onderneming vijf matchings heeft. De eerste stap 

bestond er telkens in vergelijkbare ondernemingen te zoeken die dezelfde leeftijd hebben in het jaar 

van financiering van de gematchte A/V onderneming, dezelfde drie begincijfers van de NACE-code 

hebben en een totaal actief hebben binnen een marge van 10% aan beide kanten van de 

portefeuilleonderneming. We namen het jaar van financiering aangezien we dan meteen rekening 

houden met het effect van de ontvangen financiering. Moesten we het jaar voor financiering 

genomen hebben dan heeft het gefinancierde bedrag meteen een impact op het totaal actief 

waardoor dit kan leiden tot een vertekening in de resultaten.   

Indien de eerste stap niet resulteerde in minstens vijf gematchte ondernemingen werd eerst de 

marge van het totaal actief tot maximum 100% aan weerskanten verbreed. Vervolgens wordt het 

aantal cijfers in de NACE-code verminderd tot een minimum van twee. Indien dit nog niet volstond, 

werd het jaar van oprichting eerst met een half jaar en tenslotte met een jaar verbreed. Van deze 

laatste stap hebben we geen gebruik moeten maken.  

Er is geopteerd om de ontwikkeling van A/V ondernemingen zowel met vijf gematchte 

ondernemingen als met één beste match te vergelijken.  

Wanneer er gewerkt werd met vijf gematchte ondernemingen, dan bestaat de steekproef van NVCB 

ondernemingen uit 604 ondernemingen. 18 ondernemingen kwamen tweemaal voor in de match en 

werden dus twee keer opgenomen om de correcte match te behouden.  
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Als er gewerkt werd met de allerbeste match per A/V onderneming, dan bestaat de NVCB steekproef 

uit 119 ondernemingen.  

4.2.2. ANALYSEMETHODEN 

4.2.2.1. BIVARIATE ANALYSE  

Voordat overgegaan werd op de regressie-analyses, werden een aantal bivariate analyses uitgevoerd. 

Bij een bivariate analyse wordt een analyse uitgevoerd op twee variabelen om na te gaan of er een 

verband bestaat tussen hen. Zo werd een correlatiematrix opgesteld om na te gaan of bepaalde 

variabelen gerelateerd zijn. Bij correlatie wordt de sterkte van het verband tussen twee variabelen 

gemeten. Daarnaast werden de afhankelijke variabelen per groep vergeleken om te zien of ze 

significant van elkaar verschillen.  

Eerst en vooral gingen we na of er significante verschillen zijn in de afhankelijke variabelen tussen 

ondernemingen die financiering hebben gekregen van ARKIV en Vinnof-ondernemingen. Dit zijn twee 

onafhankelijke groepen. De afhankelijke variabelen zijn allemaal (op uitzondering van 

overlevingsgraad) ratiogeschaald zodat we een t-test konden uitvoeren. Een t-test is een 

parametrische toets waardoor aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn voordat deze 

toegepast kan worden (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2010). De eerste voorwaarde is dat de 

variabelen normaal moeten verdeeld zijn. Er kan verondersteld worden dat aan deze voorwaarde 

voldaan is omdat er voldoende waarnemingen zijn. De tweede voorwaarde houdt in dat de 

variabelen op intervalniveau moeten gemeten worden. De derde voorwaarde is dat de varianties 

gelijk moeten zijn. Deze derde voorwaarde wordt getest met de Levene test waarbij de nulhypothese 

inhoudt dat de varianties van beide groepen gelijk zijn. Indien de nulhypothese niet verworpen 

wordt, mogen we naar de bovenste regel kijken in de t-test. Als de nulhypothese wel verworpen 

wordt dan moet naar de onderste rij gekeken worden. Er wordt dus sowieso een correctie uitgevoerd 

als de varianties niet gelijk zijn.  

Overleving is een ordinale variabele waardoor we geen parametrische toets konden toepassen. Een 

chi-kwadraat toets werd gebruikt om te meten of er een significant verschil is tussen beide groepen 

op vlak van overlevingsgraad. Bij een chi-kwadraat test moet aan twee voorwaarden voldaan zijn, 

namelijk dat niet meer dan 20% van de cellen een ‘expected count’ mag hebben kleiner dan 5 en dat 

de minimum ‘expected count’ groter moet zijn dan 1 (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2010).  

Daarna gingen we na of er een significant verschil is in afhankelijke variabelen tussen A/V 

ondernemingen en NVCB ondernemingen enerzijds en PVCB ondernemingen anderzijds. NVCB 

ondernemingen werden gekozen aan de hand van de matching-techniek maar hun ontwikkeling is 
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niet verbonden aan de ontwikkeling van A/V ondernemingen, waardoor deze twee groepen 

onafhankelijk van elkaar zijn. Ook de steekproeven PVCB en A/V ondernemingen zijn onafhankelijk. 

Bijgevolg konden we dezelfde testen uitvoeren, de t-test voor alle intervalgeschaalde afhankelijke 

variabelen en de chi-kwadraat test voor overleving.  

Tot slot werden PVCB ondernemingen en NVCB ondernemingen vergeleken met ondernemingen die 

door ARKIV werden gefinancierd.   

4.2.2.2. REGRESSIE-ANALYSE 

Voor het testen van elke hypothese werd gebruik gemaakt van lineaire regressie-analyse. Regressie-

analyse is een multivariate dependentietechniek aan de hand waarvan het effect van één of meer 

interval- of ratiogeschaalde (continue) variabelen op één afhankelijke interval- of ratiogeschaalde 

(continue) variabele kan worden nagegaan. In een regressie-analyse wordt een mathematische 

functie gedefinieerd die het verband tussen twee of meer variabelen zo goed mogelijk beschrijft (De 

Pelsmacker en Van Kenhove, 2010). Voor een regressie-analyse kan toegepast worden moet er eerst 

aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze worden besproken in bijlage 5. 

Voor het kiezen van de meest geschikte regressie-analyse moet gekeken worden naar de schaal van 

de afhankelijke variabele. Met uitzondering van Overleving zijn deze allemaal continue waardoor we 

beroep konden doen op een OLS functie. Overleving is een 0-1 (binaire) variabele waardoor we geen 

gebruik konden maken van een OLS, maar moesten overstappen op een logit-regressie. 

4.2.3. VARIABELEN 

In dit onderdeel worden eerst de regressiemodellen op een rijtje gezet waarna één voor één de 

afhankelijke, onafhankelijke en controle variabelen worden besproken.  

Alle formules zijn terug te vinden in bijlage 6. 

4.2.3.1. REGRESSIEMODELLEN  

In deze masterproef maken we gebruik van een algemeen regressiemodel aan de hand waarvan we 

de verschillende hypothesen gaan nagaan. Het model is geformuleerd als volgt:  

Afhankelijke variabele = β0 + β1-5 Jaar + β6 PMV + β7-12 Sector + β13 Leeftijd + β14 Grootte + β15 

Resultaat + β16 ControleWerknemers+ β17 KwaliteitPersoneel + β18 TW + β19 IVA + β20 FinOnafh + β21 

OnmidLiq + β22 Patenten + ε 

Voor het meten van innovatie wordt β22 Patenten uit de regressie gelaten aangezien 

patentenaanvragen daar de afhankelijke variabele is. 
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Indien bij het testen bleek dat het model niet significant is, werkten we met een beperkt model. 

Concreet betekent dit dat we onafhankelijke variabelen verwijderden met het oog op het bekomen 

van een significant model.  

4.2.3.2. AFHANKELIJKE VARIABELEN 

Voor het testen van de hypothesen hebben we ons gebaseerd op de performantiemaatstaven in 

hoofdstuk 3 waar de afhankelijke variabelen reeds werden verklaard. In tabel 2 worden deze nog 

even kort samengevat. Bij de bivariate analyse werd ook gekeken naar de schuldgraad. De formules 

zijn terug te vinden in bijlage 5. 

TABEL 2: OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGSMAATSTAVEN 

Groei Totaal actief (zowel absoluut als relatief), gemiddeld aantal werknemers in voltijds 

equivalenten (zowel gemiddeld aantal werknemers per jaar als de absolute en 

relatieve groei) 

Innovatie Aantal patentaanvragen 

Overleving Toestand drie jaar na financiering 

Schuldgraad Algemene schuldgraad, lange termijn schuldgraad  

Rentabiliteit Rentabiliteit van het totaal actief 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

4.2.3.3. ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 

Uit onderzoek van Heshmati (2001) en Peña (2004) komt duidelijk naar voor dat er een positief 

verband bestaat tussen groei in tewerkstelling en het aantal hooggeschoolden. Ook Carrizosa (2007) 

wijst op een verband tussen de kwaliteit van het personeel en de groei in tewerkstelling. Daarom 

nemen we de variabele KwaliteitPersoneel op in onze regressie.  

Verder komt uit Heshmati ook naar voor dat toegevoegde waarde (TW) een impact heeft op de 

ontwikkeling van een onderneming. De variabele TW wordt gemeten als toegevoegde waarde op het 

totaal actief van een onderneming in een bepaald jaar. 

Artz et al. (2010), Jaumandreu (2003) en Niefert (2005) vinden dat innovatie een impact heeft op de 

groei van een onderneming terwijl Gumbau-Albert en Maudos (2002) vinden dat innovatie een effect 

heeft op de ontwikkeling van een onderneming. Daarom nemen we ook deze op in het 

regressiemodel. Innovatie wordt gemeten aan de hand van het aantal patentaanvragen (Patenten) 

en de ratio immaterieel vast actief op totaal actief (IVA). 



39 

Ooghe en Van Wymeersch (2008) bespreken een aantal variabelen ter verklaring van de overleving of 

faling van een onderneming. Dit zijn onder andere onmiddellijke liquiditeit en financiële 

onafhankelijkheid. Onmiddellijke liquiditeit wordt berekend als liquide middelen op beperkte 

vlottende activa (OnmidLiq) terwijl financiële onafhankelijkheid de ratio eigen vermogen op totaal 

vermogen is (FinOnafh). 

4.2.3.4. CONTROLE VARIABELEN 

In elk regressiemodel werd op de leeftijd, grootte, het resultaat, aantal werknemers, de sector, het 

jaar en de wijze van financiering gecontroleerd.  

Het eerste element dat gecontroleerd werd, is leeftijd. Leeftijd werd gemeten als de leeftijd van de 

onderneming op moment van financiering. Met andere woorden het verschil tussen jaar van 

financiering en jaar van oprichting. Bij de steekproef van NVCB ondernemingen namen we het jaar 

van financiering van de onderneming waarmee gematcht werd.  

Ten tweede werd de grootte van de onderneming gecontroleerd. In de literatuur wordt dit meestal 

gedaan op omzet. Aangezien onze steekproeven voornamelijk bestaan uit kleine ondernemingen die 

hun jaarrekening mogen neerleggen volgens het verkorte schema, is de vermelding van de omzet 

niet verplicht. Bijgevolg maten we grootte aan de hand van het totaal actief van het vorige boekjaar. 

We hebben geopteerd om het natuurlijk logaritme te nemen van het totaal actief zodat het effect 

uitschieters uitgesloten wordt.  

Daarnaast werd er ook gecontroleerd voor het resultaat en het aantal werknemers van het vorige 

boekjaar (ControleWerknemers). Het natuurlijk logaritme werd eveneens genomen van het resultaat 

van het vorige boekjaar.  

Ook voor de activiteit ‘Sector’ van de onderneming werd gecontroleerd. Dit is het vijfde element. Er 

werden 6 dummies opgesteld aan de hand van de indeling van EVCA (zie bijlage 13). De dummies die 

in onze analyse zijn opgenomen zijn: Business, Consumer, Energy, Finance, ICT en LifeSciences.  

Ten zesde kijken we naar jaar. Dit is het jaar waarvan de financiële cijfers geanalyseerd worden. Dit 

zijn de jaren 2005-2010 en komt dus neer op vijf dummies waarbij 2005 als basis werd genomen.  

Tot slot namen we een dummy op voor de wijze van financiering. De dummy ‘PMV’ heeft een waarde 

1 voor ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKimedes en/of Vinnof. We nemen 

slechts één dummy voor financieringswijze aangezien we de ontwikkeling van A/V ondernemingen 

vergelijken met enerzijds NVCB ondernemingen en anderzijds PVCB ondernemingen. We hebben dus 

geen dummy nodig voor private VC financiering. 
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4.2.3.5. WINSORIZEN 

Winsorizen is een statistische techniek die toegepast wordt om uitschieters onder handen te nemen. 

Er wordt gekeken naar het gemiddelde en de standaardafwijking van een variabele. Indien de 

standaardafwijking groter of bijna even groot is als het gemiddelde dan wordt deze techniek 

toegepast. Het effect van extreme waarden wordt zo verminderd. Bij winsorizen krijgen 

waarnemingen de waarde van een speciaal percentiel. In deze masterproef werd er 90% 

gewinsorised waarbij de 5% laagste waarnemingen de waarde kregen van het vijfde percentiel, 

terwijl de 5% hoogste waarnemingen de waarde kregen van het 95ste percentiel. Uitschieters worden 

dus niet weggelaten, maar worden aangepast. In bijlage 7 vindt de lezer een overzicht van de 

variabelen waarop deze techniek toegepast werd, aangevuld met het aantal waarnemingen per 

groep (ARKIV, Vinnof, ARKIV en Vinnof, PVCB, NVCB) dat aangepast werd. Het valt op dat de meeste 

aanpassingen plaatsvonden bij de ondernemingen die financiering ontvangen hebben van zowel 

ARKIV als Vinnof.  
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4.3. RESULTATEN 

4.3.1. BESCHRIJVING A/V ONDERNEMINGEN 

4.3.1.1. AANTAL FINANCIERINGEN 

FIGUUR 5: AANTAL VINNOF INVESTERINGEN PER JAAR 

 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

FIGUUR 6: AANTAL ARKIV INVESTERINGEN PER JAAR 

 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 
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FIGUUR 7: AANTAL A/V INVESTERINGEN PER JAAR 

 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

In 2007 en 2008 investeerden ARKIV en Vinnof het meest. 19 ondernemingen hebben zowel 

financiering van ARKIV als van Vinnof ontvangen. Daarvan zijn er 12 ondernemingen die in hetzelfde 

jaar zowel ARKIV als Vinnof financiering kregen. Bij de overige 7 ondernemingen financierde Vinnof 

eerder dan ARKIV in 5 gevallen. 

4.3.1.2. LEEFTIJD 

72% van de ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof, was 5 jaar of 

jonger op het ogenblik van financiering.  

FIGUUR 8: LEEFTIJD A/V OP MOMENT FINANCIERING 

 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 
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De gemiddelde leeftijd waarop ondernemingen enkel van ARKIV financiering ontvangen hebben is 5 

jaar. Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van Vinnof zijn gemiddeld 1 jaar en 26 

dagen oud. We kunnen concluderen dat ondernemingen die financiering ontvangen hebben van 

Vinnof op moment van financiering jonger waren dan ARKIV ondernemingen.  

4.3.1.3. BEURSNOTATIE 

Slechts één onderneming (Tigenix) van de A/V portefeuille is genoteerd op de beurs.  

4.3.1.4. SECTOR 

In bijlage 8 is een overzicht terug te vinden van het aantal A/V ondernemingen per activiteit (op drie 

cijfers van de Nace-Bel code).  

FIGUUR 9: SECTOR A/V ONDERNEMINGEN 

 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

Na het toepassen van de indeling van de EVCA blijkt dat 40% van de A/V ondernemingen actief is in 

de sector ‘Industriële producten en diensten’ en 32% in de ICT sector. 

4.3.2. RESULTATEN BIVARIATE ANALYSE 

In dit onderdeel worden de resultaten van de bivariate analyses besproken. Per geteste variabele 

werd ook een grafiek opgesteld met het gemiddelde van die variabele per groep zodat de verschillen 

ook visueel te zien zijn. Deze figuren werden in bijlage 9 opgenomen. 
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4.3.2.1. ARKIV VERSUS VINNOF 

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten van de t-test voor de vergelijking van de afhankelijke 

variabelen tussen A/V ondernemingen. De ondernemingen die zowel financiering van ARKIV als van 

Vinnof ontvangen hebben, werden hier even buiten beschouwing gelaten omdat we wilden nagaan 

of er een significant verschil is tussen Vinnof- en ARKIV-gefinancierde ondernemingen.  

Naast de afhankelijke variabelen hebben we ook gekeken naar de schuldgraad. Zowel de algemene 

als de lange termijn schuldgraad werd onderzocht. De algemene schuldgraad werd berekend als 

vreemd vermogen gedeeld door eigen vermogen terwijl de lange termijn schuldgraad de ratio 

vreemd vermogen op lange termijn op eigen vermogen vermeerderd met vreemd vermogen op 

lange termijn is.   

TABEL 3: BIVARIATE ANALYSE ARKIV EN VINNOF 

 ARKIV Vinnof  

 N Gemid. Std afw. N Gemid. Std afw. Sig. 

WN 239 13,06 0,97 32 3,88 0,51 P < 0,01 

Groei WN abs 163 1,70 0,31 21 0,67 0,42 P < 0,10 

Groei WN rel 135 0,25 0,05 19 0,21 0,14 Niet Sig. 

Groei TA abs 284 298,03 50,82 38 304,17 118,01 Niet Sig. 

Groei TA rel 232 0,11 0,02 35 0,18 0,08 Niet Sig. 

Algemene 

schuldgraad 

232 0,66 0,03 46 0,55 0,06 P < 0,10 

Lange termijn 

schuldgraad 

176 0,44 0,03 46 0,21 0,05 P < 0,01 

ROA 232 -0,26 0,02 46 -0,29 0,04 Niet Sig. 

Patenten 284 0,93 0,15 52 0,81 0,18 Niet Sig. 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

ARKIV ondernemingen hebben meer werknemers in dienst en nemen jaarlijks meer werknemers aan 

in vergelijking met Vinnof ondernemingen. Toch is de relatieve groei in tewerkstelling voor beide 

typen onderneming vergelijkbaar. Dit is opmerkelijk want je zou verwachten dat Vinnof 
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ondernemingen meer werknemers in dienst zouden nemen aangezien ze toch jonger waren op 

moment van financiering. We moeten wel opmerken dat werknemers zeer selectief zijn aangezien 

(en dan vooral bij Vinnof) de ondernemingen deze gegevens zelden openbaar maken. Daarom 

moeten we oppassen om conclusies te trekken. 

Daarnaast zijn ARKIV en Vinnof ondernemingen vergelijkbaar op vlak van groei in totaal actief, 

innovatie en de rentabiliteit van het totaal actief.   

Tot slot is de schuldgraad van ARKIV ondernemingen groter dan die van Vinnof ondernemingen. 

Tabel 4 geeft de resultaten van de chi-kwadraat test voor het meten van het verschil in overleving 

tussen beide groepen (ARKIV en Vinnof).  

TABEL 4: BIVARIATE ANALYSE OVERLEVINGSGRAAD ARKIV EN VINNOF 

 ARKIV 

N = 240 

Vinnof 

N = 50 

Overleving 84,5% 96,2% 

Sig.                                                  P < 0,05 

Cramer’s V                                                     0,12 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

Uit tabel 4 kan afgeleid worden dat Vinnof ondernemingen een hogere overlevingsgraad hebben. 

96,2% van de ondernemingen die financiering ontvangen hebben van Vinnof zijn drie jaar na die 

financiering nog steeds operationeel. Bij ARKIV ondernemingen is dit 84,5%.   

4.3.2.2. A/V VERSUS PVCB EN NVCB 

De resultaten voor de bivariate analyse tussen A/V ondernemingen en PVCB enerzijds en NVCB 

(zowel 1:1 als 1:5) anderzijds zijn terug te vinden in tabellen 5 en 6.  

A/V ondernemingen zijn vergelijkbaar met NVCB ondernemingen op vlak van het aantal werknemers 

dat ze in dienst hebben, terwijl ze meer werknemers hebben dan PVCB ondernemingen. Het aantal 

werknemers dat ze gemiddeld jaarlijks in dienst nemen is vergelijkbaar met zowel NVCB als PVCB 

ondernemingen. De groei in tewerkstelling is groter bij A/V ondernemingen dan bij PVCB en NVCB 

ondernemingen.  
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A/V hebben een vergelijkbare absolute groei in totaal actief met PVCB ondernemingen terwijl de 

absolute groei in totaal actief kleiner is bij NVCB ondernemingen. De relatieve groei is vergelijkbaar 

met die van NVCB ondernemingen en is groter dan bij PVCB ondernemingen. 

In vergelijking met PVCB en NVCB ondernemingen hebben A/V ondernemingen dus een vergelijkbare 

of hogere groei in tewerkstelling en totaal actief. We identificeerden groei als een belangrijke 

economisch-maatschappelijke doelstelling. Uit deze eerste resultaten kunnen we al opmerken dat 

A/V ondernemingen goed op weg zijn om deze doelstelling te halen. 

De schuldgraad van A/V ondernemingen is lager dan de schuldgraad van NVCB ondernemingen en 

hoger dan de schuldgraad van PVCB ondernemingen (wanneer er gekeken wordt naar de algemene 

schuldgraad). De lange termijn schuldgraad is evenwel vergelijkbaar met die van PVCB 

ondernemingen.  

A/V ondernemingen hebben een lagere rentabiliteit van het totaal actief dan zowel PVCB als NVCB 

ondernemingen. Enkel bij NVCB ondernemingen is de rentabiliteit niet negatief.  

Daarnaast is het aantal patentaanvragen (maatstaf voor innovatie) van A/V ondernemingen 

vergelijkbaar met PVCB ondernemingen en groter dan NVCB ondernemingen.  

Tot slot is de overlevingsgraad drie jaar na financiering vergelijkbaar met PVCB en kleiner dan NVCB 

ondernemingen.  
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TABEL 5: BIVARIATE ANALYSE A/V ONDERNEMINGEN MET PVCB EN NVCB ONDERNEMINGEN 

 PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 A/V 

 N Gemid. Std 

afw. 

Sig. N Gemid. Std 

afw. 

Sig. N Gemid. Std 

afw. 

Sig. N Gemid. Std 

afw. 

WN 430 9,35 0,76 P < 0,10 218 11,46 0,87 Niet Sig. 920 10,80 ,40 Niet Sig. 318 11,25 ,076 

Groei WN abs 388 1,15 0,18 Niet Sig. 161 1,49 0,25 Niet Sig. 259 0,84 0,18 Niet Sig. 215 1,60 0,25 

Groei WN rel 124 0,06 0,04 P < 0,01 145 0,20 0,04 Niet Sig. 245 0,14 0,03 P < 0,01 185 0,27 0,04 

Groei TA abs 387 283,56 50,47 Niet Sig. 354 254,76 38,83 Niet Sig. 1701 205,41 14,63 P < 0,05 359 325,01 45,75 

Groei TA rel 380 0,02 0,01 P < 0,01 307 0,11 0,019 Niet Sig. 1468 0,11 0,01 Niet Sig. 304 0,14 0,02 

Algemene 

schuldgraad  

422 0,55 0,02 P < 0,05 352 0,67 0,02 P < 0,10 1688 0,67 0,01 P < 0,05 327 0,62 0,02 

Lange termijn 

schuldgraad  

291 0,42 0,02 Niet Sig. 225 0,55 0,02 P < 0,01 1060 0,52 0,01 P < 0,01 262 0,39 0,02 

ROA 424 -0,02 0,01 P < 0,01 350 0,04 0,01 P < 0,01 1670 0,04 0,01 P < 0,01 327 -0,27 0,02 

Patenten 504 1,00 0,28 Niet Sig. 400 0,04 0,03 P < 0,01 1977 0,12 0,04 P < 0,01 398 0,94 0,12 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 
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TABEL 6: BIVARIATE ANALYSE OVERLEVINGSGRAAD A/V ONDERNEMINGEN MET PVCB EN NVCB ONDERNEMINGEN 

 

4.3.2.3. ARKIV VS PVCB EN NVCB 

We voeren ook een bivariate analyse uit tussen ondernemingen die enkel financiering ontvangen 

hebben van ARKIV, PVCB en NVCB ondernemingen. Voor deze analyse hebben we de NVCB 

ondernemingen die gematcht waren met Vinnof ondernemingen laten vallen.  

De resultaten zijn terug te vinden in tabellen 7 en 8. 

Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV zijn vergelijkbaar met NVCB op vlak 

van gemiddeld aantal jaarlijkse werknemers en relatieve groei in totaal actief. Daarnaast is hun 

absolute groei in totaal actief, lange termijn schuldgraad en aantal patentaanvragen vergelijkbaar 

met die van PVCB ondernemingen.  

ARKIV ondernemingen verschillen met NVCB ondernemingen op vlak van groei in werknemers, 

absolute groei in totaal actief, schuldgraad, rentabiliteit van het totaal actief en patentaanvragen. 

ARKIV ondernemingen hebben namelijk een grotere groei in tewerkstelling (zowel absoluut als 

relatief gemeten) en een grotere absolute groei in totaal actief. Ze hebben ook een lagere algemene 

en lange termijn schuldgraad dan NVCB ondernemingen. Daarnaast hebben ARKIV ondernemingen 

een lagere (zelfs negatieve) rentabiliteit van het totaal actief. Tot slot dienen ARKIV ondernemingen 

meer patentaanvragen in in vergelijking met NVCB ondernemingen.  

Als we ARKIV ondernemingen vergelijken met PVCB ondernemingen dan merken we op dat ARKIV 

ondernemingen verschillen met PVCB ondernemingen op vlak van aantal werknemers die ze 

gemiddeld jaarlijks in dienst hebben, absolute en relatieve groei in aantal werknemers, relatieve 

groei in totaal actief, algemene schuldgraad en de rentabiliteit van het totaal actief. ARKIV 

ondernemingen hebben meer werknemers in dienst en hebben bovendien ook een hogere groei in 

het aantal werknemers. Daarnaast is hun groei in totaal actief (relatief gemeten) eveneens groter 

 PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 A/V 

Overlevingsgraad 90,3% 95,5% 94,6% 87,9% 

N 505 399 1964 398 

Sig. Niet Sig. P < 0,01 P < 0,01  

Cramer’s V 0,038 0,137 0,101  

BRON: EIGEN ONDERZOEK 
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dan bij PVCB ondernemingen. ARKIV ondernemingen hebben een grotere algemene schuldgraad en 

een lagere rentabiliteit van het totaal actief in vergelijking met PVCB ondernemingen.  

Tot slot bekijken we de overlevingsgraad in tabel 8 en merken we op dat ARKIV ondernemingen een 

vergelijkbare overlevingsgraad hebben als PVCB ondernemingen maar een lagere overlevingsgraad 

dan NVCB ondernemingen.  
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TABEL 7: BIVARIATE ANALYSE ARKIV VS PVCB EN NVCB 

 PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 ARKIV 

 N Gemid. Std 

afw. 

Sig. N Gemid. Std afw. Sig. N Gemid. Std 

afw. 

Sig. N Gemid. Std 

afw. 

WN 430 9,35 0,76 
P < 0,05 

181 12,36 0,99 
Niet Sig. 

802 11,21 0,45 
Niet Sig. 

286 12,07 0,83 

Groei WN abs 388 1,15 0,18 
P < 0,10 

132 1,45 0,28 
Niet Sig. 

259 0,84 0,18 
P < 0,01 

194 1,70 0,27 

Groei WN rel 124 0,06 0,04 
P < 0,01 

119 ,18 0,04 
Niet Sig. 

245 0,14 0,03 
P < 0,01 

166 0,28 0,04 

Groei TA abs 387 283,56 50,47 
Niet Sig. 

306 239,49 41,62 
Niet Sig. 

1481 198,32 15,83 
P < 0,05 

321 327,47 49,28 

Groei TA rel 380 0,02 0,01 
P < 0,01 

268 ,10 0,02 
Niet Sig. 

1289 0,11 0,01 
Niet Sig. 

269 0,14 0,02 

Algemene 

schuldgraad 
422 0,55 0,02 

P < 0,01 
304 ,67 0,02 

Niet Sig. 
1468 0,67 0,01 

P < 0,10 
281 0,63 0,02 

Lange termijn 

schuldgraad 
291 0,42 0,02 

Niet Sig. 
197 ,55 0,03 

P < 0,01 
954 0,53 0,01 

P < 0,01 
216 0,43 0,03 

ROA 424 -0,02 0,01 
P < 0,01 

302 ,04 0,01 
P < 0,01 

1458 0,05 0,01 
P < 0,01 

281 -0,27 0,02 

Patenten 504 1,00 0,28 
Niet Sig. 

346 ,05 0,03 
P < 0,01 

1712 0,14 0,05 
P < 0,01 

346 0,96 0,13 

BRON: EIGEN ONDERZOEK
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TABEL 8: BIVARIATE ANALYSE OVERLEVINGSGRAAD ARKIV VS PVCB EN NVCB 

 PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 ARKIV 

Overlevingsgraad 90,3% 95,9% 94,9% 86,7% 

N 505 345 1699 346 

Sig. Niet Sig. P < 0,01 P < 0,01  

Cramer’s V 0,056 0,164 0,126  

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

4.3.2.4. MULTICOLLINEARITEIT 

Tot bivariate analyse hoort ook het bekijken van de collineariteit tussen de gebruikte variabelen. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de correlaties tussen de verschillende variabelen die worden gebruikt 

in de regressies. [° Correlatie is significant op 0.01 level (2-zijdig) en * Correlatie is significant op 0.05 

level (2-zijdig)]  

De correlatie is hoog tussen absolute en relatieve groei WN. Dit was te verwachten en vormt geen 

probleem aangezien deze allebei afhankelijke variabelen zijn en nooit samen voorkomen in een 

regressie. Hetzelfde geldt voor groei in totaal actief absoluut en relatief. De dummies voor de 

sectoren Business en ICT zijn ook hoog gecorreleerd. We zullen steeds een regressie uitvoeren 

eenmaal met Business en eenmaal met ICT. Tot slot zijn het aantal werknemers en controle voor 

werknemers zeer hoog gerelateerd. Dit is logisch aangezien de controle voor werknemers het aantal 

werknemers is van het vorige jaar. We zullen deze controle variabele niet opnemen in de regressie 

waarbij aantal werknemers de afhankelijke variabele is. 
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TABEL 9: CORRELATIETABEL 
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,192
° 

4    1 ,665
° 

,075
° 

,080
° 

,039
* 

,066
* 

-
,049
* 

-
,046 

-
,033 

,014 -
,034 

,046
* 

,036 ,050
° 

,052
° 

-
,094
° 

-
,018 

-
,007 

-
,037
* 

-
,023 

,038
* 

-
,050
° 

,083
° 

,133
° 

,022 ,061
* 

5     1 ,216
° 

,008 ,079
° 

,003 ,052
* 

-
,097
° 

-
,004 

0 -
,075
° 

,046
* 

,047
* 

,080
° 

,056
° 

-
,119
° 

-
,013 

-
,029 

-
,038 

-
,038 

-
,011 

,045
* 

,034 -
,154
° 

,055
* 

-
0,02

2 
6      1 -

,065
° 

,142
° 

-
,140
° 

,441
° 

-
,256
° 

,005 ,183
° 

,056
° 

-
,405
° 

,006 ,011 ,001 -
,026 

,013 ,052
° 

,008 -,01 -
,003 

,054
° 

-
,136
° 

-
,056
° 

,460
° 

,062
* 

7       1 ,017 ,119
° 

-
,028 

,011 -
,011 

,102
° 

,015 ,073
° 

-
,012 

,001 -
,012 

,002 ,013 -
,039
* 

-
,019 

-
,014 

-
,032 

-
,060
° 

,172
° 

,176
° 

-
,111
° 

,229
° 

8        1 -,05 ,080
° 

-
,129
° 

,069
° 

,062
° 

-
,006 

-
,079
° 

,017 -
,006 

-
,015 

,001 ,008 ,059
° 

,011 -
,080
° 

,051
° 

-
,065
° 

-,02 ,089
° 

,137
° 

,089
° 

9         1 -
,035 

,055 ,074
° 

,184
° 

-
,141
° 

,174
° 

-
,099
° 

-
,025 

-
,012 

,060
* 

,019 -
,070
° 

-
,147
° 

,042 ,087
° 

,058
* 

,086
° 

,300
° 

-
,143
° 

,088
° 

10          1 -
,144
° 

-
,123
° 

-
,082
° 

,034 -
,142
° 

,002 ,012 ,011 -,01 -
,014 

-
,045
* 

0 -
,059
° 

-
,144
° 

,222
° 

-
,086
° 

-
,157
° 

,260
° 

,351
° 

11           1 ,117
° 

,02 -
,194
° 

,121
° 

-,01 ,017 0 -
,001 

,001 -
,063
* 

-
,097
° 

,035 -
,084
° 

,070
* 

,107
° 

-
,176
° 

-
,275
° 

-
,140
° 

12            1 ,229
° 

-
,098
° 

-
,012 

-
,036 

-
,046
* 

-
,018 

,008 ,062
° 

-
,008 

-
,069
° 

-
,034 

0 ,014 ,066
° 

-
,179
° 

-
,003 

-
,173
° 

13             1 ,068
° 

,033 -
,028 

-,01 -
,005 

,003 ,016 ,018 -
,040
* 

-
,023 

,054
° 

-
,055
° 

,045
* 

,155
° 

,139
° 

-
,037 
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14              1 ,003 ,022 -
,039
* 

-
,042
* 

,02 ,029 ,086
° 

,191
° 

,035
* 

-
,063
° 

-
,070
° 

-
,117
° 

,221
° 

,080
° 

,337
° 

15               1 ,013 ,012 -
,005 

-
,013 

,001 -
,003 

-
,008 

-
,014 

-
,034
* 

,021 ,018 ,054
° 

-
,379
° 

,026 

16                1 -
,092
° 

-
,130
° 

-
,153
° 

-
,157
° 

,02 ,013 -
,029 

-
,056
° 

,004 ,001 ,008 -
,031 

,001 

17                 1 -
,207
° 

-
,243
° 

-
,251
° 

-
,014 

-
,039
* 

,015 ,018 -
,003 

,03 -
,018 

-
,011 

,044 

18                  1 -
,343
° 

-
,354
° 

-
,006 

-
,019 

,002 ,024 -
,002 

,005 -
,038 

,012 -
,001 

19                   1 -
,416
° 

-,01 ,022 ,003 ,011 ,005 -
,014 

,016 ,008 -
,017 

20                    1 ,016 ,015 -
,001 

-
,015 

,003 -
,022 

,021 -
,006 

-
,008 

21                     1 -
,209
° 

-
,100
° 

-
,229
° 

-
,533
° 

-
,346
° 

,017 ,074
° 

-
,028 

22                      1 -
,031 

-
,070
° 

-
,163
° 

-
,106
° 

,027 ,022 ,093
° 

23                       1 -
,034 

-
,078
° 

-
,051
° 

,084
° 

-
,057
° 

,023 

24                        1 -
,179
° 

-
,116
° 

,150
° 

-
,025 

-
,135
° 

25                         1 -
,270
° 

-
,202
° 

,060
° 

-
0,01

3 
26                          1 ,088

° 
-
,148
° 

,091
° 

27                           1 -
0,04

3 

,393
° 

28                            1 ,066
* 

29                             1 

BRON: EIGEN ONDERZOEK
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4.3.3. RESULTATEN REGRESSIE-ANALYSE 

4.3.3.1. OVERZICHT 

Vooraleer overgegaan wordt op het bespreken van de resultaten van de regressie-analyse wordt een 

overzicht gegeven in tabellen 10 en 11.  

Per model zijn volgende gegevens terug te vinden: het aantal waarnemingen (N), de aangepaste R², 

de coëfficiënten van de dummy PMV en het significantieniveau van deze variabele. We kijken naar de 

aangepaste R² omdat deze rekening houdt met het aantal onafhankelijke variabelen in de regressie. 

De R² gaat immers stijgen wanneer men onafhankelijke variabelen aan het model toevoegt, 

onafhankelijk van het feit of deze variabelen het model nauwkeuriger maken. 

TABEL 10: VERGELIJKING A/V ONDERNEMINGEN MET PVCB ONDERNEMINGEN 

Vergelijking A/V ondernemingen met PVCB ondernemingen (hypothese 1 en 2) 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling: 

Aantal WN* 372 0,92 + 1,19 p < 0,05 

Absolute groei* 374 0,29 + 1,01 P < 0,05 

Relatieve groei 205 0,21 + 19,65% P < 0,01 

Groei in totaal actief: 

Absolute groei 304 0,12 37,19 Niet sig. 

Relatieve groei 269 0,08 + 10,63% P < 0,10 

Innovatie 269 0,29 -1,66 Niet sig. 

Overlevingsgraad* 207 0,32 -1,59 P < 0,10 

Rentabiliteit* 271 0,42 -9,80% P < 0,05 

* BEPERKT MODEL 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

 



55 

TABEL 11: VERGELIJKING A/V ONDERNEMINGEN MET NVCB ONDERNEMINGEN 

Vergelijking A/V ondernemingen met NVCB ondernemingen (hypothese 3 en 4) (aan de hand van 

NVCB 1:5) 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling 

Aantal WN 382 0,67 + 3,8 P < 0,05 

Absolute groei 227 0,24 + 1,95 P < 0,05 

Relatieve groei 221 0,25 + 21,82% P < 0,05 

Groei in totaal actief 

Absolute groei* 704 0,04 + 203,30 P < 0,05 

Relatieve groei* 380 0,10 -9% P < 0,10 

Innovatie 566 0,14 + 0,54 P < 0,10 

Overlevingsgraad 499 0,30 +1,42 P < 0,10 

Rentabiliteit 366 0,65 -11,77% P < 0,01 

* BEPERKT MODEL 

BRON: EIGEN ONDERZOEK 

In bijlage 10 vindt de lezer een overzicht van de resultaten voor de regressies tussen A/V 

ondernemingen en NVCB 1:1 ondernemingen. Daarnaast hebben we de regressies ook laten lopen 

voor ARKIV ondernemingen in vergelijking met PVCB en NVCB ondernemingen. Ook deze zijn terug te 

vinden in bijlage 10. 

Bij het bespreken van de resultaten per hypothese worden enkel significante resultaten vermeld. 

Meestal beperken we het bespreken van de resultaten tot de meest relevante variabele namelijk 

PMV terwijl de overige significante variabelen eveneens te vinden zijn in bijlage 11.  

Wanneer het effect van een variabele besproken wordt, moet steeds uitgegaan worden van de 

ceteris paribus voorwaarde. Dit wil zeggen dat op dat moment de andere variabelen constant 

gehouden worden. De verandering in de verklarende variabele wordt op dat moment enkel bepaald 

door een verandering in de besproken onafhankelijke variabele.   
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4.3.3.2. HYPOTHESE 1 

Onze eerste hypothese luidt als volgt: ‘ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV 

en/of Vinnof zijn beter in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen in vergelijking 

met ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital investeerders.’ 

Hiervoor werden regressies uitgevoerd waarbij gekeken werd naar groei in tewerkstelling, groei in 

totaal actief en innovatie. A/V ondernemingen worden in dit onderdeel vergeleken met 

ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private VC investeerders. 

I. RESULTATEN HYPOTHESE 1A 

In dit onderdeel bespreken we de resultaten van de regressie die groei in tewerkstelling meet. Alle 

controlevariabelen zijn opgenomen als besproken. Significante resultaten naast die voor de dummy 

PMV zijn consistent met de literatuur en worden niet verder besproken. Significante resultaten naast 

die voor de dummy PMV zijn consistent met de literatuur en worden niet verder besproken.  

Eerst en vooral werd gekeken naar het gemiddeld jaarlijks aantal werknemers in VTE. 

Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben gemiddeld 1,19 

werknemers meer in dienst dan PVCB ondernemingen. Daarnaast nemen A/V ondernemingen 

jaarlijks gemiddeld één werknemer meer aan dan PVCB ondernemingen. Tot slot is de groei in 

tewerkstelling bij A/V ondernemingen gemiddeld 19,65% hoger dan de groei bij PVCB 

ondernemingen. We kunnen dus stellen dat A/V ondernemingen gemiddeld gezien meer 

werknemers in dienst hebben en dat hun groei in tewerkstelling hoger is in vergelijking met PVCB 

ondernemingen. Er kan dus gesteld worden dat er voldoende bewijs is dat hypothese 1a 

ondersteunt. Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en Vinnof hebben een 

grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private 

venture capital investeerders. Deze resultaten zijn in lijn met de resultaten van Vico (2011) waar ze 

vinden dat risicokapitaalfinanciering door de overheid een positieve impact heeft op de groei van 

jonge ondernemingen. Onze resultaten zijn daarentegen verschillend van die van Grilli en Murtinu 

(2011) die vinden dan OVCB ondernemingen zwakker scoren op vlak van groei dan PVCB 

ondernemingen.  

II. RESULTATEN HYPOTHESE 1B 

De tweede afhankelijke variabele die in deze masterproef onderzocht wordt, is de groei in totaal 

actief. Zowel de relatieve als de absolute groei werden berekend en getest. Alle controlevariabelen 

zijn opgenomen zoals besproken.  

A/V ondernemingen verschillen niet significant op absolute groei in het totaal actief met PVCB 

ondernemingen, maar wel op de relatieve groei. A/V ondernemingen hebben in vergelijking met 
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PVCB ondernemingen gemiddeld 10,63% meer groei in totaal actief. Deze resultaten spreken de 

resultaten van Grilli en Murtinu (2011) tegen want ze vinden dat OVCB ondernemingen een zwakkere 

groei hebben dan PVCB ondernemingen.  

In het model waarbij de relatieve groei in totaal actief als afhankelijke variabele werd genomen, is 

naast PMV de variabele IVA significant. Als de ratio immaterieel vast actief op totaal actief met een 

eenheid toeneemt dan daalt de groei in totaal actief met gemiddeld 22%. Andere significante 

variabelen zijn consistent met de literatuur.  

III. RESULTATEN HYPOTHESE 1C 

Tot slot is innovatie een belangrijke economisch-maatschappelijke doelstelling die we onderzochten. 

Innovatie werd gemeten aan de hand van patentaanvragen in het European Patent Register. Ook hier 

werden alle controlevariabelen opgenomen zoals eerder werd besproken. De significante variabelen 

zijn consistent met de literatuur en worden daarom niet verder besproken. 

De dummy PMV is niet significant. Hypothese 1c kunnen we verwerpen want A/V ondernemingen 

scoren niet significant beter op het vlak van innovativiteit dan PVCB ondernemingen. Onze resultaten 

zijn niet consistent met de literatuur. Brander et al. (2008) en Bertoni en Tykvova (2012) vonden dat 

PVCB ondernemingen sterker scoorden op vlak van innovatie. Daarnaast zijn ze ook niet in lijn met 

Brander et al. (2010b) want ze vonden dat OVCB ondernemingen sterker scoorden op vlak van 

innovatie.  

IV. BESLUIT 

Volgens de OECD (1997) zijn publieke voordelen de redenen van overheidsprogramma’s. Deze 

publieke voordelen zijn innovatie, groei en jobcreatie. We identificeerden deze doelstellingen als de 

relevante economisch-maatschappelijke doelstellingen die overheids venture capital investeerders 

willen nastreven. In ons onderzoek wouden we nagaan of ondernemingen die financiering ontvangen 

hadden van de overheid beter in staat waren deze doelstellingen te halen in vergelijking met 

ondernemingen die financiering ontvangen hadden van private venture capital investeerders.  

Uit de analyse blijkt dat A/V ondernemingen beter scoren op vlak van groei in tewerkstelling en beter 

of minstens even goed scoren op vlak van groei in totaal actief. Daarnaast zijn A/V ondernemingen 

vergelijkbaar op vlak van innovatie met PVCB ondernemingen. We hebben middelmatig bewijs dat 

hypothese 1 ondersteunt.  
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4.3.3.3. RESULTATEN HYPOTHESE 2 

‘Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en Vinnof scoren minder goed op hun 

financieel-economische doelstellingen in vergelijking met ondernemingen die financiering ontvangen 

hebben van private VC investeerders.’ De financieel-economische doelstellingen die we bekijken zijn  

overlevingsgraad en rentabiliteit. 

I. RESULTATEN HYPOTHESE 2A 

De eerste relevante financieel-economische doelstelling is overleving. Overleving is een 0-1 variabele 

waardoor een logit model toegepast werd. Alle controlevariabelen (behalve Resultaat) zijn 

opgenomen zoals eerder besproken. De variabele Resultaat werd uit de regressie gelaten opdat het 

model significant zou zijn.  

De geschatte coëfficiënt van PMV heeft een negatieve waarde. De kans op overleving gedeeld door 

de kans op faling is voor A/V ondernemingen lager dan voor PVCB ondernemingen.  

II. RESULTATEN HYPOTHESE 2B 

De tweede financieel-economische doelstelling die we onderzoeken is rentabiliteit. Dit wordt 

gemeten als rentabiliteit van het actief. Alle controlevariabelen zijn opgenomen als besproken. 

Significante resultaten naast die voor de dummy PMV zijn consistent met de literatuur en worden 

niet verder besproken. Enkel de variabele KwaliteitPersoneel willen we kort verder bespreken. In ons 

model is deze variabele significant en heeft ze een geschatte coëfficiënt van -0,05. Dit wil zeggen dat 

als de kwaliteit van het personeel met een eenheid toeneemt, de rentabiliteit van het totaal actief 

gemiddeld met 5% daalt. 

Daarnaast hebben A/V ondernemingen gemiddeld 9,80% minder rentabiliteit van het totaal actief 

dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private VC investeerders.  

III. BESLUIT 

Volgens Vico (2011) moeten we geen returns gelijkaardig aan die van PVCB ondernemingen 

verwachten voor OVCB ondernemingen. Net zoals Brander et al. (2008) en Schilder (2006) vinden we 

dat OVCB ondernemingen minder goed in staat zijn om financieel-economische doelstellingen te 

halen. A/V ondernemingen hebben een lagere kans op overleving en hebben een lagere rentabiliteit 

van het totaal actief dan PVCB ondernemingen. Hypothese 2a en 2b zijn hierdoor ondersteund 

waardoor we kunnen besluiten dat ook hypothese 2 ondersteund wordt.  
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4.3.3.4. RESULTATEN HYPOTHESE 3 

In de volgende twee onderdelen bespreken we de resultaten met betrekking tot de vergelijking A/V 

ondernemingen en NVCB ondernemingen. Er werd beroep gedaan op de steekproef van NVCB 1:5. 

Aan de hand van de steekproef NVCB 1:1 werd nagegaan of dezelfde resultaten gevonden werden. 

Dit wordt verder besproken in de robuustheid analyse. Voor de analyse van de eerste hypothese 

gaan we na of A/V ondernemingen beter in staat zijn economisch-maatschappelijke doelstellingen te 

halen. Hiervoor wordt gekeken naar groei in tewerkstelling, groei in totaal actief en innovatie.  

I. RESULTATEN HYPOTHESE 3A 

Groei in tewerkstelling werd op drie manieren bestudeerd. In alle drie de modellen zijn de 

controlevariabelen opgenomen zoals besproken. Ten eerste via het gemiddeld aantal werknemers in 

voltijds equivalenten die een onderneming in dienst heeft. A/V ondernemingen hebben gemiddeld 

3,8 meer werknemers in dienst dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van VC 

investeerders.  

Ten tweede werd de jaarlijkse absolute groei in aantal werknemers als afhankelijke variabele 

genomen. A/V ondernemingen nemen jaarlijks gemiddeld 1,95 meer werknemers in dienst dan NVCB 

ondernemingen.  

Tot slot werd er gekeken naar de relatieve groei in aantal werknemers. A/V ondernemingen ervaren 

een grotere groei (ongeveer 22%) in tewerkstelling dan NVCB ondernemingen.  

Deze resultaten ondersteunen onze hypothese 3a. 

Andere significante variabelen in de regressies zijn consistent met de literatuur. Enkel de variabele 

FinOnafh willen we kort bespreken. Deze variabele heeft in het eerste model een negatieve 

geschatte coëfficiënt. Ondernemingen die onafhankelijker zijn hebben met andere woorden 

gemiddeld vier werknemers minder in dienst.  

De resultaten zijn consistent met de studies van NVCA (2002), EVCA (2001), Alemany en Marti (2009), 

Megginson en Mull (1991), Audretsch en Lehman (2003) waar ze ook vonden dat VC leidt tot de 

creatie van meer banen.  

II. RESULTATEN HYPOTHESE 3B 

Voor deze subhypothese moeten we nagaan of A/V ondernemingen een grotere groei in totaal actief 

ervaren dan NVCB ondernemingen. De groei werd zowel absoluut als relatief berekend. In beide 

modellen werden alle controlevariabelen opgenomen zoals besproken. Significante variabelen naast 

PMV zijn consistent met de literatuur.  
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A/V ondernemingen ervaren een hogere groei in totaal actief als deze absoluut wordt gemeten in 

vergelijking met NVCB ondernemingen. Wanneer de groei op relatieve wijze wordt bekeken dan 

heeft de geschatte coëfficiënt van PMV een waarde van – 0,09. A/V ondernemingen hebben een 

lagere groei (ongeveer 9%) in totaal actief dan NVCB ondernemingen. We kunnen geen conclusies 

trekken voor hypothese 3b over de groei in totaal actief van A/V ondernemingen in vergelijking met 

NVCB ondernemingen.  

Wanneer we even terugkoppelen naar de literatuur zien we dat bij Manigart en Van Hyfte (1999), 

Megginson en Mull (1991) en EVCA (2002) de VCB ondernemingen een hogere groei kennen dan 

NVCB ondernemingen.   

III. RESULTATEN HYPOTHESE 3C 

Hypothese 3c luidt als volgt: ‘Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV of Vinnof 

zijn innovatiever dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van venture capital 

investeerders.’ Voor het meten van innovatie werd beroep gedaan op het aantal patentenaanvragen. 

Ook in dit model werden alle controlevariabelen opgenomen zoals eerder besproken. PMV is 

significant en heeft een geschatte coëfficiënt van 0,54. A/V ondernemingen scoren significant beter 

dan NVCB ondernemingen op vlak van innovativiteit. Deze bevinding ondersteunt hypothese 3c. 

Deze resultaten zijn consistent met de literatuur. Hellman en Puri (2000), Megginson en Mull (1991), 

Kortum en Lerner (2000), Romain en Van Pottelsberghe (2004) en Vico (2011) vonden dat VCB 

ondernemingen innovatiever zijn dan NVCB ondernemingen.  

Hierbij willen we graag nog even wijzen op het selectie-effect dat het verschil in innovatie tussen 

beide groepen zou kunnen verklaren. Vinnof verklaart letterlijk dat ze enkel investeren in 

ondernemingen met een innovatief idee. Bijgevolg zou het kunnen dat A/V ondernemingen 

significant innovatiever zijn dan NVCB ondernemingen omdat die ondernemingen van het begin al 

geselecteerd waren omdat ze innovatief zijn.  

IV. BESLUIT 

Volgens Florin (2005) zijn er geen significante verschillen in de performantie tussen VCB en NVCB 

ondernemingen. In onze analyse vinden we evenwel significante verschillen voor groei in 

tewerkstelling en innovatie. Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of 

Vinnof ervaren een hogere groei in tewerkstelling en zijn innovatiever dan ondernemingen die geen 

financiering ontvangen hebben van een venture capital investeerder. Bij de groei in totaal actief 

vinden we voor de beide methoden andere resultaten.  De gemiddelde jaarlijse absolute groei in 

totaal actief is bij A/V ondernemingen groter terwijl de gemiddelde jaarlijkse relatieve groei kleiner is 

dan NVCB ondernemingen. We hebben middelmatig bewijs dat hypothese 3 ondersteunt.  
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4.3.3.5. RESULTATEN HYPOTHESE 4 

Voor de vierde hypothese onderzoeken we of A/V ondernemingen beter in staat zijn om financieel-

economische doelstellingen te halen in vergelijking met ondernemingen die geen venture capital 

financiering ontvangen hebben. De financieel-economische doelstellingen worden gemeten aan de 

hand van overlevingsgraad en rentabiliteit. 

I. RESULTATEN HYPOTHESE 4A 

Aan de hand van een logit regressie voor de variabele Overleving waarbij alle controlevariabelen 

werden opgenomen is de dummy variabele PMV significant. Net zoals Gorman en Sahlman (1989) en 

Manigart et al. (2002) vinden we een significant verschil in overlevingsgraad tussen VCB en NVCB 

ondernemingen. Het teken van de coëfficiënt is positief. Dit wil zeggen dat A/V ondernemingen een 

hogere kans op overleving hebben dan NVCB ondernemingen. Dit is evenwel niet consistent met de 

bevindingen van Manigart et al. (2002) want ze vonden dat VCB ondernemingen een lagere 

overlevingskans hebben dan NVCB ondernemingen. Aan de hand van onze bevindingen kunnen we 

hypothese 4a verwerpen want A/V ondernemingen hebben geen lagere overlevingskans dan NVCB 

ondernemingen.  

II. RESULTATEN HYPOTHESE 4B 

Tot slot wordt er gekeken naar de rentabiliteit van A/V ondernemingen in vergelijking met NVCB 

ondernemingen. Alle controlevariabelen werden opgenomen en alle significante variabelen zijn 

consistent met de literatuur.  

A/V ondernemingen hebben een lagere rentabiliteit van het totaal actief dan NVCB ondernemingen. 

Hypothese 4b kan worden verworpen want de rentabiliteit van A/V ondernemingen is gemiddeld 

12% lager dan de rentabiliteit van NVCB ondernemingen. Dit is niet consistent met de bevindingen 

van Chemmanur et al. (2011).  

III. BESLUIT 

Volgens Vico (2011) verlichten OVC investeerders de financiële moeilijkheden van de portefeuille 

ondernemingen waarin ze investeren. We bekeken in dit onderdeel de relevante financieel-

economische doelstellingen namelijk overlevingsgraad en rentabiliteit. A/V ondernemingen hebben 

een hogere overlevingsgraad dan NVCB ondernemingen maar zijn wel minder rendabel. We hebben 

onvoldoende bewijs dat hypothese 4 ondersteunt.  

4.3.3.6. ROBUUSTHEID ANALYSE 

Het leek ons interessant om na te gaan of de significante resultaten van de dummy PMV in de 

verschillende regressies ook gelden als we gebruik maken van de gematchte steekproef NVCB met de 

beste (1:1) match. Een overzicht van de resultaten zijn terug te vinden in bijlage 10. 
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Voor elke regressie werden dezelfde resultaten gevonden voor PMV, behalve bij relatieve groei in 

totaal actief. In die regressie was PMV niet significant.  

In alle regressies had PMV dezelfde richting als eerder bevonden. A/V ondernemingen hebben een 

hoger aantal werknemers in dienst en hebben ook een hogere groei in tewerkstelling. De resultaten 

duiden zelfs op een hoger verschil. A/V ondernemingen hebben gemiddeld 6,35 werknemers per jaar 

meer in dienst dan NVCB ondernemingen. Elk jaar nemen ze ook 2 werknemers meer aan. De 

jaarlijkse groei in tewerkstelling van A/V ondernemingen is 23% hoger dan bij NVCB ondernemingen.  

Daarnaast hebben A/V ondernemingen een hogere absolute groei in totaal actief en zijn ze 

innovatiever. A/V ondernemingen dienen gemiddeld 0,88 meer patentaanvragen in in vergelijking 

met NVCB ondernemingen.  

Uit de robuustheid analyse blijkt ook nogmaals dat A/V ondernemingen een hogere kans op 

overleving gedeeld door kans op faling hebben.  

Tot slot blijven A/V ondernemingen minder rendabel dan NVCB ondernemingen. De rentabiliteit van 

het totaal actief van A/V ondernemingen is gemiddeld 12% lager dan de rentabiliteit bij NVCB 

ondernemingen.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

THEORETISCHE ACHTERGROND 

Venture capital investeerders investeren in jonge, veelbelovende ondernemingen omdat ze geloven 

in een sterke groei. Die ondernemingen hebben nog geen gevestigde waarde. Vaak zijn het jonge, 

snel groeiende ondernemingen met weinig tastbare activa (Amit et al., 1990). Deze ondernemingen 

hebben een combinatie van veel immaterieel vast actief, negatieve resultaten, onzekere 

vooruitzichten en een gebrek aan bewijs van succes. Bijgevolg hebben die ondernemingen als 

investering een zeer hoog risicoprofiel, wat financiële instellingen afschrikt. In vele gevallen is 

venture capital dan de ideale financiering doordat ze een kapitaalparticipatie nemen in de 

organisatie (Christofidis en Debande, 2001).  

De venture capital markt kan opgedeeld worden volgens twee manieren (Landström, 2007). De 

eerste manier is op basis van de specialisaties van een fonds. De meest voorkomende specialisaties 

gebeuren op basis van de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de vorm van financiering, de sector 

waarin het fonds wil investeren of de doelregio van het fonds. De specialisaties zijn er vooral 

gekomen op initiatief van de overheid (Hood, 2000). VC kan echter ook op een tweede manier 

opgedeeld worden, namelijk naargelang de bronnen van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt. In deze 

opdeling bestaat VC uit twee groepen, namelijk institutioneel en informeel VC. Het institutioneel VC 

bevat onafhankelijke en captive VC waarbij overheids VC een onderdeel is van captive VC 

(Landström, 2007).  

Venture capital dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld staat centraal in deze 

masterproef. Het investeringsdoel is meestal om marktfalingen te corrigeren in het aanbod van zaai- 

en groeikapitaal, waarbij er sprake is van hoge informatie asymmetrie en waar er een suboptimale 

verdeling is van kapitaal door private VC investeerders (Jääskeläinen et al., 2004). De VC markt is 

vaak gekenmerkt door faling veroorzaakt door informatieproblemen, positieve externaliteiten, 

kennis spillovers en de neiging van investeerders om zich te focussen op een bepaalde regio (OECD, 

1997). Bijgevolg is publieke tussenkomst veroorloofd (Lerner, 2009). 

De overheids VC fondsen streven in hoofdzaak publieke doelstellingen na zoals jobcreatie, 

economische groei en innovatie (Kortum en Lerner, 2000; Jääskeläinen et al., 2004). Één van de 

argumenten voor overheidsinterventie in de VC markt is dat VC een positief effect heeft op 

innovatie, waardecreatie, economische groei en tewerktstelling (Lerner, 2009). Toch zijn er heel wat 

risico’s verbonden aan de overheid als VC investeerder. De meest voorkomende kritieken gaan over 
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het verdringen van private VC fondsen en het gebrek aan kennis en vaardigheden van de 

ambtenaren. Vaak hebben ambtenaren onvoldoende kennis over VC. Ze zijn onvoldoende 

geïnformeerd over mogelijke gevaren of hebben onvoldoende prikkels om juiste beslissingen te 

nemen (Lerner, 2009). Daarom moet er naast de maatschappelijke doelstellingen ook gekeken 

worden naar financiële doelstellingen. 

Wanneer enkel de overheid kapitaal verschaft wordt er gesproken over publiek VC. Vinnof valt onder 

deze categorie. Binnen de categorie van OVC bestaan er ook fondsen waarbij private investeerders 

samenwerken met de overheid. Er treedt synergie op. Dit wil zeggen dat verschillende investeerders 

samen overgaan tot een investering. In de literatuur staat deze vorm van VC financiering beter 

gekend als hybride VC (OECD, 1997). In Vlaanderen is het ARKimedes project van de Vlaamse 

overheid een voorbeeld van een hybride fonds.  

Vinnof en ARKimedes zijn twee projecten waarbij PMV investeringen maakt in risicovolle, jonge 

ondernemingen. PMV is een zelfstandige investeringsmaatschappij met als voornaamste doel 

economische groei in Vlaanderen te stimuleren. De enige aandeelhouder van deze maatschappij is 

het Vlaamse Gewest. Het bijzondere bij ARKimedes is dat het fonds zelf niet rechtstreeks investeert 

in ondernemingen. Er is een constructie opgesteld waarbij de investeringen verlopen via erkende 

fondsen, genaamd ARKIV’s. Voor elke euro die een ARKIV investeert, stelt de overheid een extra euro 

ter beschikking.  

DATA EN METHODOLOGIE  

Om de ontwikkeling van A/V ondernemingen te onderzoeken hebben we dit in deze masterproef 

vergeleken met de ontwikkeling van PVCB ondernemingen en gematchte NVCB ondernemingen.  

A/V ondernemingen werden bekomen via een lijst met alle investeringen door ARKIV’s en een 

opsomming van de Vinnof investeringen op de website van PMV. De private VC investeringen 

werden bekomen via de lijst met private investeerders via VLAO aan de hand waarvan investeringen 

bekomen werden via Bel-First. De steekproef van NVCB ondernemingen werd in Bel-First bekomen 

via de matching-techniek. Voor het meten van de ontwikkeling van de verschillende ondernemingen 

werd gebruik gemaakt van de gegevens in Bel-First en voor patentaanvragen werd beroep gedaan op 

het European Patent Office Register. De ontwikkeling van een onderneming wordt gemeten vanaf 

het moment van het verkrijgen van financiering. Zo sluiten we het behandelingseffect uit.  

In totaal werden 141 ondernemingen geïdentificeerd die financiering ontvangen hebben van ARKIV 

en/of Vinnof, 187 ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private VC investeerders, 
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604 NVCB ondernemingen toen we gezocht hebben naar vijf matchen voor elke A/V onderneming en 

119 NVCB ondernemingen als we enkel de beste match overgehouden hadden. Bij deze laatste groep 

kunnen we opmerken dat dit minder is dan het aantal A/V ondernemingen. Bij 22 ondernemingen 

hebben we ervoor geopteerd om geen goede match in de steekproef toe te laten aangezien de 

dichtst bijzijnde match veel te ver van de matchingcriteria lag.  

De ontwikkeling van een onderneming werd gemeten aan de hand van volgende afhankelijke 

variabelen: groei in tewerkstelling, groei in totaal actief, aantal patentaanvragen, overlevingsgraad 

en rentabiliteit van het totaal actief. Indien een variabele een te hoge standaardafwijking had ten 

opzichte van het gemiddelde werd de winsorizing techniek toegepast om het effect van extreme 

variabelen te verminderen.  

Voor werd overgegaan tot het testen van de hypothesen werden bivariate analyses uitgevoerd om 

na te gaan of er significante verschillen zijn bij de afhankelijke variabelen tussen ARKIV en Vinnof-

ondernemingen. Bivariate analyses werden ook uitgevoerd tussen A/V ondernemingen en PVCB 

ondernemingen enerzijds en NVCB ondernemingen anderzijds. Tot slot werden PVCB ondernemingen 

en NVCB ondernemingen vergeleken met ondernemingen die door ARKIV werden gefinancierd. Voor 

alle variabelen op uitzondering van Overleving na werd gebruik gemaakt van een t-test. Voor 

Overleving werd de bivariate analyse uitgevoerd via een chi-kwadraat test aangezien Overleving een 

ordinale variabele is.  

Daarna werd elke hypothese getest aan de hand van een lineaire regressie-analyse. Telkens werd er 

gebruik gemaakt van OLS regressie. Enkel voor Overleving gebruikten we een logit-regressie.  

RESULTATEN EN CONCLUSIES 

BIVARIATE ANALYSES 

Uit de bivariate analyses tussen ARKIV- en Vinnof- gefinancierde ondernemingen komt naar voor dat 

ARKIV ondernemingen meer werknemers in dienst hebben en jaarlijks ook meer werknemers (in 

absolute cijfers) aannemen dan Vinnof ondernemingen. Toch is de relatieve groei in tewerkstelling 

vergelijkbaar voor beide groepen. Dit resultaat is opmerkelijk want je zou verwachten dat Vinnof 

ondernemingen meer werknemers in dienst zouden nemen aangezien hun portefeuille 

ondernemingen jonger zijn. Er moet opgepast worden met deze conclusies aangezien werknemers 

zeer selectief zijn. Weinig ondernemingen maakten openbaar hoeveel werknemers ze in dienst 

hadden. Dit was vooral zo voor Vinnof ondernemingen. Jonge, kleine ondernemingen mogen zich 

vaak beperken tot het indienen van de financiële gegevens volgens het verkorte schema, waarbij de 
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sociale balans niet verplicht weer te geven is. Daarnaast zijn de beide groepen vergelijkbaar op vlak 

van groei in totaal actief, innovatie en rentabiliteit van het totaal actief. Tot slot hebben ARKIV 

ondernemingen een hogere schuldgraad en een lagere overlevingsgraad dan Vinnof ondernemingen.  

De resultaten voor de bivariate analyse tussen A/V ondernemingen en PVCB ondernemingen wijzen 

erop dat A/V ondernemingen meer werknemers in dienst hebben en bovendien een hogere 

(relatieve) groei in tewerkstelling hebben. Bovendien hebben A/V ondernemingen ook een hogere 

(relatieve) groei in totaal actief dan PVCB ondernemingen. Daarnaast hebben A/V ondernemingen 

wel een hogere algemene schuldgraad (de lange termijn schuldgraad is wel vergelijkbaar voor beide 

groepen) en zijn ze minder rendabel dan PVCB ondernemingen. Zowel A/V als PVCB ondernemingen 

hebben een negatieve gemiddelde rentabiliteit van het totaal actief. Tot slot zijn A/V en PVCB 

ondernemingen vergelijkbaar op vlak van innovatie.  

Daarnaast werd ook een bivariate analyse uitgevoerd voor de vergelijking tussen A/V ondernemingen 

en NVCB ondernemingen. A/V ondernemingen zijn vergelijkbaar met NVCB ondernemingen op vlak 

van het aantal werknemers, de groei in tewerkstelling en de groei in totaal actief. A/V 

ondernemingen scoren wel beter op vlak van schuldgraad en innovatie. Ze scoren evenwel slechter 

dan NVCB ondernemingen op vlak van rentabiliteit van het totaal actief.  

REGRESSIE-ANALYSES 

In deze masterproef hebben we vier hypothesen geformuleerd die nog verder werden 

onderverdeeld. We hebben A/V ondernemingen vergeleken met zowel PVCB als met NVCB 

ondernemingen, beide op vlak van economisch-maatschappelijke en financieel-economische 

doelstellingen. De economisch-maatschappelijke doelstellingen die wij onderzochten, waren groei in 

tewerkstelling, groei in totaal actief en innovatie. Daarnaast zijn overlevingsgraad en rentabiliteit de 

twee financieel-economische doelstellingen waar onze aandacht op lag in deze masterproef.  

Hypothese 1a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van 

private venture capital investeerders. 

Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof gemiddeld gezien een 

hogere groei in tewerkstelling hebben dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van 

private venture capital investeerders. A/V ondernemingen hebben namelijk gemiddeld gezien meer 

werknemers in dienst en hebben een hogere absolute en relatieve groei in tewerkstelling. Hypothese 

1a wordt met andere woorden gesteund. We willen er wel nogmaals op duiden dat de 
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tewerkstellingscijfers heel wat ontbrekende gegevens hebben aangezien niet alle ondernemingen 

deze openbaar maken. We moeten dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies.  

Hypothese 1b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof ervaren 

een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private 

venture capital investeerders. 

A/V ondernemingen scoren voor groei in totaal actief minstens gelijk met PVCB ondernemingen, 

maar we hebben geen bewijs voor een hogere groei. In de regressie werden geen significante 

verschillen gevonden tussen A/V ondernemingen en PVCB ondernemingen op vlak van absolute groei 

in totaal actief, maar wel op vlak van relatieve groei in totaal actief. A/V ondernemingen hebben in 

vergelijking met PVCB ondernemingen gemiddeld jaarlijks 10% meer groei in totaal actief. Deze 

resultaten zijn niet consistent met de bevindingen van Grilli en Murtinu (2011). De resultaten 

ondersteunen hypothese 1b niet volledig, maar we kunnen wel stellen dat A/V ondernemingen 

minstens gelijk scoren met PVCB ondernemingen op vlak van groei in totaal actief.  

Hypothese 1c: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital 

investeerders. 

Deze hypothese kunnen we verwerpen, A/V ondernemingen scoren in onze analyse niet significant 

beter dan PVCB ondernemingen. Ook hier zijn onze resultaten niet consistent met de literatuur. 

Echter is de bestudeerde tijdsperiode nog vrij kort waardoor dit misschien de reden zou kunnen zijn 

waarom er geen significante verschillen naar voor komen tussen A/V ondernemingen en PVCB 

ondernemingen op vlak van innovatie.  

Hypothese 1: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen in vergelijking met ondernemingen die 

financiering ontvangen hebben van private venture capital investeerders. 

In onze masterproef schoven we groei in tewerkstelling, groei in totaal actief en innovatie naar voor 

als de relevante economisch-maatschappelijke doelstellingen die we wouden analyseren. We 

onderzochten of A/V ondernemingen significant beter scoren op deze doelstellingen in vergelijking 

met PVCB ondernemingen. Op vlak van groei in tewerkstelling scoren A/V ondernemingen significant 

beter dan PVCB ondernemingen. Voor groei in totaal actief kunnen we geen duidelijk besluit trekken 

aangezien er voor absolute groei in totaal actief geen significante resultaten naar voor kwamen. De 

relatieve groei in totaal actief van A/V ondernemingen is wel significant beter. Tot slot kwamen er 
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ook geen significante verschillen naar voor voor innovatie. We vinden dus geen voldoende bewijzen 

die hypothese 1 ondersteunen.  

Hypothese 2a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private 

venture capital investeerders. 

Uit de analyse kunnen we concluderen dat A/V ondernemingen een lagere kans op overleving 

hebben dan PVCB ondernemingen. Hypothese 2a wordt ondersteund. Een mogelijke reden voor dit 

fenomeen is dat ambtenaren nog te weinig weten over de VC markt en nog niet voldoende in staat 

zijn om hun portefeuille te helpen. Daarnaast kan dit fenomeen ook liggen aan het selectie-effect. 

Private VC investeerders kiezen er na grondige screening niet voor om in een onderneming te 

investeren waarna de overheid dit tekort opvult en zelf de stap zet om te investeren in de 

onderneming.  

Hypothese 2b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

minder rendabel dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital 

investeerders. 

A/V ondernemingen zijn minder rendabel dan PVCB ondernemingen. Gemiddeld is de rentabiliteit 

van het totaal actief 10% lager voor A/V ondernemingen. Deze bevinding steunt hypothese 2b. 

Echter is de gemiddelde rentabiliteit van het totaal actief bij beide groepen negatief. Een mogelijke 

verklaring is dat de gemiddelde onderneming nog geen of onvoldoende cash flows ontvangt van zijn 

ideeën of producten. A/V ondernemingen zijn op ogenblik van financiering innovatief maar nog zeer 

jong. Het kan nog een tijdje duren vooraleer de voordelen zijn vruchten afwerpen. Het is daarom 

aangeraden om deze analyse later nog eens uit te voeren. We moeten ook voorzichtig zijn om A/V 

ondernemingen te vergelijken met PVCB ondernemingen op vlak van rentabiliteit van het totaal 

actief omdat het balanstotaal genomen werd als noemer en deze beïnvloed is door de ontvangen 

investering. De PVCB steekproef werd niet gematcht met de A/V steekproef aan de hand van het 

totaal actief zoals werd gedaan bij de steekproef van NVCB ondernemingen. De noemers zijn dus niet 

vergelijkbaar waardoor het moeilijk is om de ondernemingen van beide steekproeven te vergelijken 

op vlak van rentabiliteit in het totaal actief.  
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Hypothese 2: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof scoren 

minder goed op hun financieel-economische doelstellingen in vergelijking met ondernemingen die 

financiering ontvangen hebben van private VC investeerders. 

Overlevingsgraad en rentabiliteit van het totaal actief zijn de twee relevante financieel-economische 

doelstellingen in deze masterproef. A/V ondernemingen hebben een lagere overlevingsgraad en een 

lagere rentabiliteit waardoor we kunnen stellen dat hypothese 2 ondersteund is. Ondernemingen die 

financiering ontvangen hebben van private VC investeerders scoren gemiddeld gezien beter op de 

financieel-economische doelstellingen dan ondernemingen die financiering ontvangen hebben van 

ARKIV en/of Vinnof.  

Zelfs als A/V ondernemingen minder scoren op hun financieel-economische doelstellingen dan PVCB 

ondernemingen, kan de financiering ervan de moeite waard zijn. Indien de private markt 

onvoldoende VC voorziet, dan moet de overheid wel tussenkomen om het tekort op te vullen. Vaak 

zijn het de ‘minder goede’ ondernemingen die uit de boot vallen voor private VC financiering. Het is 

belangrijk om te onderzoeken of de overheid deze ondernemingen financiert of dat ze projecten van 

de private investeerders wegkaapt (verdringingseffect).  

Daarnaast hecht PMV zelf meer belang aan economisch-maatschappelijke doelstellingen, ook al is dit 

ten koste van korte termijn successen: “PMV feels very strongly about its societal role, even when this 

is at the expense of short-term successes.” (PMV, 2010). Het is namelijk mogelijk dat de negatieve 

financieel-economische doelstellingen gecompenseerd worden door positieve externaliteiten. 

Voor de volgende hypothesen werden A/V ondernemingen vergeleken met NVCB ondernemingen.  

Hypothese 3a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een grotere groei in tewerkstelling dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van 

venture capital investeerders. 

Groei in tewerkstelling werd bekeken op drie manieren: aantal werknemers die een onderneming 

jaarlijks gemiddeld in dienst heeft, de jaarlijkse absolute groei in aantal werknemers en de jaarlijkse 

relatieve groei. We kunnen concluderen dat A/V ondernemingen hebben gemiddeld meer 

werknemer in dienst. Daarnaast hebben ze ook een absolute en relatieve hogere groei in 

tewerkstelling. De drie manieren ondersteunen dus hypothese 3a die zegt dat A/V ondernemingen 

een grotere groei in tewerkstelling hebben in vergelijking met NVCB ondernemingen. Een mogelijke 

verklaring voor deze vaststelling ligt in het behandelingseffect. A/V ondernemingen worden 

gefinancierd waardoor ze met dat kapitaal meer mensen in dienst kunnen nemen. Ook al nemen we 

pas financiële cijfers van een onderneming vanaf het jaar van financiering om het behandelingseffect 
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zo minimaal te houden, de gefinancierde ondernemingen investeren het kapitaal niet onmiddellijk. 

Doordat ze meer kapitaal ter beschikking hebben, kunnen ze meer werknemers aannemen.  

Hypothese 3b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof ervaren 

een grotere groei in totaal actief dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van 

venture capital investeerders. 

De groei in totaal actief werd op twee manieren berekend: absoluut en relatief. Wanneer gekeken 

werd naar de absolute groei in totaal actief vonden we dat A/V ondernemingen hoger scoren in 

vergelijking met NVCB ondernemingen. Bij de relatieve groei in totaal actief vonden we echter het 

tegenovergestelde. We kunnen geen conclusies trekken voor hypothese 3b die stelt dat A/V 

ondernemingen een grotere groei in totaal actief hebben dan NVCB ondernemingen.  

Hypothese 3c: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn 

innovatiever dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van venture capital 

investeerders. 

De derde relevante economisch-maatschappelijke doelstelling is innovatie. Deze werd gemeten aan 

de hand van het aantal patentaanvragen in het European Patent Register. Uit onze analyse kunnen 

we concluderen dat A/V ondernemingen gemiddeld meer patentaanvragen hebben ingediend. 

Aangezien dit onze maatstaf is voor innovatie kunnen we stellen dat A/V ondernemingen 

innovatiever zijn dan NVCB ondernemingen.  

Hypothese 3: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat economisch-maatschappelijke doelstellingen te halen dan ondernemingen die geen venture 

capital ontvangen hebben. 

A/V ondernemingen werden vergeleken met NVCB ondernemingen op vlak van groei in 

tewerkstelling, groei in totaal actief en innovatie. 

A/V ondernemingen hebben een grotere groei in tewerkstelling, een grotere absolute groei in totaal 

actief en zijn innovatiever dan NVCB ondernemingen. De relatieve groei in totaal actief is evenwel 

kleiner voor A/V ondernemingen dan NVCB ondernemingen. Hypothese 3 wordt dus grotendeels 

ondersteund.  
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Hypothese 4a: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof hebben 

een lagere overlevingsgraad dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van 

venture capital investeerders. 

Overlevingsgraad is de eerste financieel-economische doelstelling die getest werd voor A/V 

ondernemingen in vergelijking met NVCB ondernemingen. Uit onze analyse bleek dat A/V 

ondernemingen een hogere kans op overleving hebben dan NVCB ondernemingen. Door deze 

bevindingen konden we hypothese 4a verwerpen want die stelt dat A/V ondernemingen een lagere 

overlevingsgraad hebben dan NVCB ondernemingen.  

Hypothese 4b: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn meer 

rendabel dan ondernemingen die geen financiering ontvangen hebben van venture capital 

investeerders. 

De tweede financieel-economische doelstelling was rentabiliteit, gemeten aan de hand van de 

rentabiliteit van het totaal actief. We kunnen concluderen dat A/V ondernemingen niet meer 

rendabel zijn dan NVCB ondernemingen. De gemiddelde rentabiliteit van A/V ondernemingen is 

negatief, terwijl deze wel positief is bij NVCB ondernemingen. Hypothese 4b werd verworpen.  

Zoals eerder vermeld kan het zijn dat A/V ondernemingen nog niet de voordelen dragen van hun 

ideeën en producten waardoor we de rentabiliteit later nog eens moeten nagaan. Als de rentabiliteit 

negatief blijft dan is dit zeker een slecht teken voor A/V ondernemingen en moeten er acties 

ondernomen worden.  

Hypothese 4: Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof zijn beter 

in staat financieel-economische doelstellingen te halen dan ondernemingen die geen financiering 

ontvangen hebben van venture capital investeerders.  

A/V ondernemingen werden vergeleken met NVCB ondernemingen op basis van hun financieel-

economische doelstellingen, overlevingsgraad en rentabiliteit. A/V ondernemingen hebben een 

hogere overlevingsgraad dan NVCB ondernemingen maar zijn wel minder rendabel. We hebben 

onvoldoende bewijs dat hypothese 4 ondersteunt.  

Voor een kijk van Wouter Winnen, investeringsmanager bij ARKimedes, op de resultaten verwijzen 

we naar bijlage 12. 
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IMPLICATIES 

Ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof verschillen zowel van 

ondernemingen die financiering ontvangen hebben van private venture capital investeerders als van 

ondernemingen die geen venture capital financiering ontvangen hebben. We kunnen stellen dat ze 

een andere plaats innemen in de venture capital markt aangezien ze niet in het vaarwater treden van 

private VC investeerders en toch significant beter presteren dan ondernemingen die geen VC 

financiering ontvangen hebben. In de literatuur wordt weleens gezegd dat overheids venture capital 

een tekort (‘gap’) zou opvullen in de VC markt. Onze analyses tonen aan dat beide 

overheidsinitiatieven zich blijkbaar toch vestigen in die ‘gap’.  

IMPLICATIES VOOR VC INVESTEERDERS 

VOOR PRIVATE VC INVESTEERDERS 

Private VC investeerders moeten geen schrik hebben dat de overheid als VC investeerder hun 

investeringen gaat wegkapen. Dit wordt in de literatuur het verdringingseffect genoemd. Overheids 

VC neemt namelijk een andere plaats in de VC markt in. Ze streven voornamelijk maatschappelijke 

doelstellingen na, maar moeten ook rekening houden met de financiële leefbaarheid.  

VOOR OVERHEIDS VC INVESTEERDERS 

Uit de analyse die ARKIV en Vinnof ondernemingen onderling vergeleek kwam naar voor dat ARKIV 

ondernemingen (minstens) vergelijkbaar zijn met Vinnof ondernemingen, maar dat ze wel een lagere 

overlevingsgraad hebben. ARKimedes is een hybride vorm van VC waarbij de overheid samenwerkt 

met private investeerders. Deze samenwerking leidt tot betere resultaten, behalve op vlak van 

overlevingsgraad. Deze vorm van VC investeringen moet zeker worden uitgebreid en aangemoedigd. 

Dit wordt in de praktijk reeds ingevuld door het opzetten van ARKimedes II.  

Tot slot merken we in onze analyses op dat A/V ondernemingen beter of vergelijkbaar scoorden op 

de economisch-maatschappelijke doelstellingen groei in tewerkstelling, groei in totaal actief en 

innovatie. We moedigen de overheid daarom aan om zeker verder te gaan met deze projecten. Toch 

moet de overheid als VC investeerder opletten voor de financieel-economische doelstellingen 

rentabiliteit en overlevingsgraad. De overlevingsgraad van A/V ondernemingen is evenwel groter dan 

bij NVCB ondernemingen, maar wel lager dan bij PVCB ondernemingen. Hier moet de overheid meer 

aandacht aan besteden. Tot slot is de gemiddelde rentabiliteit van het totaal actief lager bij A/V 

ondernemingen in vergelijking met PVCB en NVCB ondernemingen. A/V ondernemingen hebben een 

negatieve gemiddelde rentabiliteit. Dit moet verder opgevolgd worden. Indien dit niet verandert, 

moeten er zeker acties ondernomen worden.  



74 

IMPLICATIES VOOR ONDERNEMERS 

Uit analyse blijkt dat ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof het 

toch goed doen. Ze scoren zeer goed op economisch-maatschappelijke doelstellingen, maar ook op 

financieel-economische. Ondernemingen die nood hebben aan kapitaal en die voldoen aan de 

voorwaarden die ARKIV en Vinnof opleggen, moeten deze vorm van financiering zeker in overweging 

nemen. Ook hier moet de overheid bij helpen want uit de studie van Seghers et al. (2012) blijkt dat 

financiering via ARKimedes en Vinnof veel te weinig gekend is bij ondernemers.  

BEPERKINGEN  

Zoals elk onderzoek is ook dit onderzoek gekenmerkt door een aantal beperkingen. We sommen 

deze hieronder even voor u op.  

In onze analyse kunnen we niet aantonen of de betere resultaten van de A/V ondernemingen te 

wijten zijn aan het selectie- of het behandelingseffect. Het selectie-effect zal zeker aanwezig zijn 

aangezien er een aantal voorwaarden opgesomd zijn waaraan ondernemingen moeten voldoen voor 

ze voor ARKIV en/of Vinnof financiering in aanmerking komen. Daarnaast zien we ook dat de 

steekproef van PVCB ondernemingen ouder is. Daarom waren we genoodzaakt om enkel die 

ondernemingen te selecteren die jonger waren dan tien jaar op moment van financiering. Het zou 

kunnen dat er binnen de steekproef van PVCB ondernemingen een verschil bestaat in ontwikkeling 

tussen ondernemingen van verschillende leeftijden. In onze analyse kan met andere woorden een 

selection bias zitten.   

Tevens hebben we in onze steekproef ook te maken met beperkingen die voortvloeien uit de 

beperkte beschikbaarheid van informatie. Informatie over het aantal werknemers waren niet altijd 

beschikbaar waardoor we niet over alle input konden beschikken. Er bestaat ook een bepaalde vrees 

over de objectiviteit ten opzichte van boekhoudkundige cijfers. Die zijn niet altijd even betrouwbaar. 

Enerzijds kunnen ondernemingen hun jaarrekening anders voorstellen dan de werkelijkheid. 

Anderzijds kunnen er fouten geslopen zijn in de ingave van de financiële cijfers.  

Vervolgens vonden we voor sommige ondernemingen geen goede match en moesten de 

matchingcriteria teveel worden uitgebreid. De steekproef van NVCB ondernemingen kan daardoor 

teveel verschillen van de steekproef met A/V ondernemingen waardoor we geen goede 

vergelijkingsbasis hebben. De steekproef van PVCB ondernemingen is niet gematcht met onze A/V 

ondernemingen waardoor we soms voorzichtig moeten zijn om bepaalde cijfers te vergelijken, zoals 

de rentabiliteit van het totaal actief.  
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Een beperking volgens veel critici in de literatuur is dat sociale doelstellingen niet altijd in financiële 

cijfers te vatten zijn. Wij hebben evenwel met financiële cijfers gewerkt, maar er zou kunnen gezocht 

worden naar andere alternatieven.  

Daarnaast is onze studie moeilijk veralgemeenbaar over tijd en naar andere landen aangezien wij 

enkel twee overheidsinitiatieven in Vlaanderen bestudeerd hebben.  

De laatste beperking is dat de bestudeerde tijdsperiode te kort kan zijn waardoor sommige 

verschillen misschien nog niet duidelijk naar voor komen.  Vooral innovatie en rentabiliteit van het 

totaal actief moeten later nog eens onderzocht worden om te zien of er duidelijke verschillen naar 

voor komen en of de ondernemingen rendabel worden.  

SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Bij een aantal van de door ons onderzochte ondernemingen ontbraken heel wat financiële cijfers. 

Eerst en vooral zou het interessant zijn om deze te vervolledigen en vervolgens de analyse (vooral 

voor tewerkstelling) nogmaals uit te voeren.  

Daarnaast hebben de investeringen nog maar recentelijk plaatsgevonden. We zijn van mening dat 

het interessant zou zijn om later de gegevens aan te vullen en de analyse nogmaals uit te voeren. 

Vooral op moment van exit van de VC investeerder moet de waardetoevoeging bekeken worden. Dit 

was nu nog veel te vroeg aangezien enkel Tigenix op de beurs genoteerd was.  

Vervolgens zou het interessant zijn om enkel te kijken naar ondernemingen die vervolgfinanciering 

ontvangen hebben. Uit ons gesprek met Wouter Winnen kwam namelijk naar voor dat het zeer 

belangrijk is om op tijd de stekker uit een project te trekken en aan de andere kant te kijken welke 

ondernemingen vervolgfinanciering nodig hebben. ARKIV en Vinnof investeren namelijk zaaikapitaal 

om ondernemingen een kans te geven zich te bewijzen. Vervolgfinanciering in ondernemingen met 

hoog potentieel is meestal nodig om die onderneming verder op te zetten. Het zou dus interessant 

zijn om na te gaan of deze ondernemingen hoger scoren op de verschillende doelstellingen omdat ze 

verondersteld worden meer potentieel te zijn, anders hadden ze de vervolgfinanciering niet 

ontvangen.  

Er zou ook een vergelijkende studie binnen Europa opgezet kunnen worden om verschillende 

overheidsinitiatieven gelijkaardig aan ARKimedes en Vinnof te onderzoeken. Het is interessant om na 

te gaan of in die studie gelijkaardige resultaten bekomen zullen worden. Dergelijke studie zou 

meehelpen aan de veralgemeenbaarheid van ons onderzoek.  
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Tot slot zou er in verder onderzoek gekeken kunnen worden naar het verschil in ontwikkeling tussen 

ondernemingen die financiering hebben aangevraagd bij ARKIV en/of Vinnof maar deze niet hebben 

gekregen en diegenen die de financiering wel hebben ontvangen.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: ARKIMEDES 

OPRICHTING VAN ARKIMEDES 

(Bron: PMV, 2012a) 

Het eerste ARKimedes fonds werd op 8 juni 2005 opgericht. Het startte met een startkapitaal van 

1.200.250 euro, vertegenwoordigd door 4.800 nominatieve aandelen van de klasse A aangehouden 

door ARKimedes Management nv en één aandeel aan toonder van klasse B aangehouden door 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) nv.  

Op 15 september 2005 ging de publieke emissie van start. Dit is de periode waarin beleggers de kans 

kregen om in te schrijven op aandelen of obligaties van het ARKimedes-Fonds. De enthousiaste 

reactie van het beleggerspubliek zorgde ervoor dat de inschrijvingsperiode vervroegd werd 

afgesloten. Op 20 september 2005 was het maximumbedrag van 110 miljoen euro bereikt. Dat 

omvatte 75 miljoen euro aandelenkapitaal (door de uitgifte van 300.000 nieuwe aandelen aan 

toonder van klasse B) en een obligatielening van 35 miljoen euro op twaalf jaar.  

Het kapitaal van ARKimedes-Fonds nv werd op de betaaldatum van de emissie (12 oktober 2005) 

verhoogd tot 76.200.250 euro, vertegenwoordigd door:  

- 4.800 aandelen op naam van klasse A, aangehouden door ARKimedes Management nv  

- Eén aandeel aan toonder van klasse B, aangehouden door ParticipatieMaatschappij 

Vlaanderen (PMV) nv  

- 300.000 aandelen aan toonder van klasse B, geplaatst bij het beleggerspubliek  

Beleggers konden intekenen op:  

- Aandelen aan toonder van klasse B. Deze geven recht op een belastingvermindering. De 

aandelen werden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 250 euro.  

- Obligaties: Het zijn niet-achtergestelde obligaties op twaalf jaar. De obligaties werden a pari 

uitgegeven tegen 250 euro per obligatie. Zij brengen een jaarlijkse constante coupon op van 

3,45 %. De eerste coupon is beschikbaar op 12 oktober 2006 en de laatste op 12 oktober 

2017.  
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- Units: Dit zijn een vaste combinatie van tien aandelen en vier obligaties. De units hadden 

voorrang bij toewijzing en de eerste tienduizend units gaven bij intekening recht op een 

korting van 10 euro per unit.  

 

Inschrijving bij de emissie van ARKimedes bevat heel wat voordelen. Hieronder zijn de voornaamste 

opgesomd:  

- Kapitaalbescherming: Aandeelhouders genieten op de eindvervaldag een 

kapitaalbescherming van 90 % op het intekeningsbedrag; obligatiehouders kunnen rekenen 

op een kapitaalbescherming van 100 % op de hoofdsom.  

- Belastingvoordeel gedurende vier jaar voor de aandeelhouders: Aandeelhouders die 

particuliere inwoners van het Vlaamse Gewest zijn, kunnen de eerste vier jaar na de 

inschrijvingsperiode een belastingvoordeel genieten van 35 % op een intekeningsbedrag van 

maximaal 2.500 euro. Dat belastingvoordeel is gespreid over vier jaar (8,75 % per jaar). Dit 

komt tijdens de eerste vier jaar neer op een totaal netto belastingvoordeel van 218,75 euro 

per jaar als een belegger heeft ingetekend voor 2.500 euro.  

- Hefboomeffect voor de aandeelhouders: Aandeelhouders genieten een hefboomeffect 

doordat ARKimedes gedeeltelijk is gefinancierd met obligaties. Daardoor vergroot het 

potentiële rendement terwijl de gewestwaarborg de risico’s beperkt.  

- Een extra voordeel voor de snelle inschrijvers op units: De eerste inschrijvers, de 

zogenaamde 10.000 units genoten een korting van tien euro bij de inschrijving.  

 

Voor elke 100 euro die een belegger heeft geïnvesteerd in aandelen, recupereert hij na vier jaar al 35 

euro via de belastingen. Zo heeft hij in feite 65 euro netto betaald. Bij sluiting van de vereffening na 

dertien jaar krijgt de belegger zeker minstens 90 euro terugbetaald. Dat impliceert een gegarandeerd 

rendement van circa 2 % per jaar. Dat rendement zal uiteraard hoger zijn naarmate de 

verkoopopbrengst van het fonds op de sluiting van de vereffening groter is. 
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LANCERING VAN ARKIMEDES-FONDS II NV  

(Bron: PMV, 2012a) 

De initiële investeringsperiode van de meeste ARKIV’s werd beëindigd in 2011. Om het aanbod aan 

risicokapitaal voor starters en kmo’s in Vlaanderen te verzekeren, werd op 4 juni 2010 het 

ARKimedes-Fonds II nv opgericht.  

Op 12 september 2011 werd het kapitaal van het tweede fonds door PMV verhoogd tot 100 miljoen 

euro, waarvan een kwart volstort. In tegenstelling tot het eerste ARKimedesfonds, zal ARKimdes-

Fonds II nv volledig gefinancieerd worden door het Vlaams Gewest via PMV. 
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DE ARKIV’S 

(Bron: PMV, 2012a) 

Het ARKimedes-Fonds investeert in ARKIV’s. Een ARKIV is een investeringsmaatschappij die na een 

grondige doorlichting en selectieprocedure wordt erkend. Een erkenning als ARKIV houdt een 

investering door het ARKimedes-Fonds in de ARKIV in. Naast elke euro die ARKimedes-Fonds in een 

ARKIV inbrengt, dient minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. Het 

ARKimedes-Fonds is een dakfonds. Het zijn de ARKIV’s die uiteindelijk investeren in starters en kmo’s. 

LIJST ERKENDE ARKIV’S ONDER HET ARKIMEDESFONDS NV 

- ARK-ANGELS FUND nv 

- Baekeland Fonds II nv 

- Big Bang Ventures II Comm. VA 

- Capital-E ARKIV nv 

- Fortis Private Equity Arkimedes nv 

- Gimv ARKIV Technology Fund nv 

- KBC ARKIV nv 

- KMOFIN nv (LRM nv) 

- QAT ARKIV nv 

- Vesalius Biocapital ARKIV nv 
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LIJST ARKIV’S ONDER HET ARKIMEDESFONDS II NV 

ERKENDE ARKIV’S: 

- Capital-E II ARKIV  

- Gimv ARKIV Tech Fund II  

- Hummingbird ARKIV  

- KMOFIN2, beheerd door LRM  

- Vesalius Biocapital II ARKIV  

ARKIV’S MET EEN NOG LOPENDE ERKENNINGSBELOFTE:  (1) 

Een erkenningsbelofte is een belofte dat ze uiteindelijk erkend zullen worden als ARKIV, maar ofwel 

is de financiering van het fonds nog niet rond, ofwel is het team dat zal instaan voor het beheer van 

de ARKIV nog niet compleet.  

 

- ARK Angels Activator Fund (AAAF) 

- Baekeland-BI3 Fund ARKIV  

- Think2Act ARKIV 

- Thuja Capital Healthcare Fund II ARKIV 

- Vectis ARKIV  

 

Uit ons gesprek met Wouter Winnen op 8 mei 2012 kwam naar voor dat reeds zeven ARKIV’s 

effectief opgericht zijn onder ARKimedesfonds II. Dit zijn de vijf erkende ARKIV’s plus ARK Angels 

Activator Fund en Think2Act ARKIV. 

HANTEERT EEN ARKIV DEZELFDE INVESTERINGSCRITERIA ALS TRADITIONELE 

RISICOKAPITAALVERSCHAFFERS?  

Elke risicokapitaalverschaffer hanteert verschillende investeringscriteria, afhankelijk van onder 

andere de investeringsfocus en de samenstelling van de investeringsportefeuille. Als een 

risicokapitaalverschaffer erkend is als ARKIV krijgt hij bijkomende investeringsmiddelen ter 

beschikking van ARKimedes. Die extra kapitaalinjectie kan zorgen voor schaalvoordelen in het beheer 

van het investeringsfonds en op die manier een versoepeling van de investeringscriteria 

teweegbrengen (PMV, 2012b). 
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INVESTERINGEN VERRICHT ONDER ARKIMEDES I 

(Bron: PMV, 2012c) 

 ARKIV Naam gefinancierde onderneming Bedrag (in euro) 

1 Fundus II Postron nv 1.022.004 

2 Baekeland Fonds II Tigenix nv 399.998 

3 KMOFIN Visys 1.290.001 

4 KMOFIN Entelec Control Systems nv 849.379 

5 KMOFIN Ideaxis nv 400.000 

6 BBV II Qlayer nv 2.029.472 

7 KBC ARKIV Intek nv 2.000.000 

8 BBV II Clear2Pay nv 3.628.070 

9 KBC ARKIV Tailormate Transport nv 297.697 

10 Baekeland Fonds II Pronota 672.000 

11 KMOFIN Rmoni Wireless bvba 922.132 

12 KMOFIN Zappware nv 992.311 

13 Fortis PE Arkimedes MIR nv 1.497.500 

14 Capital-E ARKIV AsicAhead nv 1.226.608 

15 ING-Activator Fund Country Chef Belgium nv 1.061.916 

16 Capital-E ARKIV Carbonics nv 150.501 

17 KMOFIN Becona nv 708.340 

18 KBC ARKIV PharmaNeuroBoost 1.900.000 

19 Baekeland Fonds II MOSTforWATER nv 175.000 

20 ING-Activator Fund Cercle d’O nv 391.500 

21 Arkafund Netmining nv 250.000 

22 BBV II Avinity Systems bv 400.000 

23 KMOFIN City Live nv 488.000 
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24 Baekeland Fonds II ActoGenix nv 790.000 

25 QAT ARKIV 3P Air Freighters Ltd 1.261.446 

26 BBV II 24access Solutions 498.170 

27 Arkafund Quick Sensor nv 500.000 

28 BBV II Inewit nv 1.450.488 

29 ING-Activator Fund TINC Associates nv 409.000 

30 KMOFIN Netmedia Europe nv 360.000 

31 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Nomadesk nv 4.493.252 

32 KBC ARKIV Multi Media Services nv 900.365 

33 BBV II VC Warehouse nv 999.996 

34 Capital-E ARKIV PharmaDiagnostics nv 1.999.998 

35 QAT ARKIV Bettonville Integrated Solutions nv 2.984.000 

36 QAT ARKIV Biofer nv 3.880.000 

37 QAT ARKIV Cargo Brussels Airlines nv 1.393.242 

38 Baekeland Fonds II Gemidis nv 500.000 

39 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Gemidis nv 1.008.940 

40 Baekeland Fonds II AlgoNomics nv 350.000 

41 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Green Peak Technologies bv 3.193.068 

42 KMOFIN Syntegro nv 500.000 

43 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Applied Development nv 200.648 

44 Capital-E ARKIV Excico Group nv 3.999.922 

45 KBC ARKIV Elytra nv 500.000 

46 KMOFIN CommArt nv 24.500 

47 KMOFIN MUbio nv 711.324 
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48 BBV II PeopleCube bv 1.422.737 

49 Capital-E ARKIV Light Blue Optics ltd 2.097.183 

50 Baekeland Fonds II Trinean nv 1.210.852 

51 Capital-E ARKIV Trinean 1.509.018 

52 Capital-E ARKIV CMOSIS nv 1.550.000 

53 Capital-E ARKIV Silicon Line GmbH 2.754.500 

54 Arkafund Yuntaa nv 4.402.342 

55 Arkafund Mifratel nv 1.000.000 

56 QAT ARKIV Meucci Solutions nv 2.489.000 

57 KMOFIN Genano Benelux nv 369.910 

58 Fortis PE Arkimedes Elytra nv 500.215 

59 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Clear2Pay nv 806.001 

60 Arkafund Nieuws.be nv 616.667 

61 Ark-Angels Fund Beyond Snow nv 400.090 

62 KBC ARKIV EDA nv 375.000 

63 Fortis PE Arkimedes EDA nv 375.000 

64 Arkafund EDA nv 375.000 

65 ING-Activator Fund EDA nv 375.000 

66 KMOFIN Seps Pharma nv 250.000 

67 KMOFIN Lean de Hierro nv 250.000 

68 Arkafund ONE Agency nv 1.991.094 

69 Ark-Angels Fund Tesin nv 102.730 

70 Ark-Angels Fund Mephisto Design Automation nv 120.000 

71 KMOFIN I-Commotion nv 462.350 

72 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

OTN Systems nv 1.500.000 
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73 ING-Activator Fund Digipack nv 320.485 

74 Ark-Angels Fund EggCentris nv 299.942 

75 KBC ARKIV Fugeia nv 608.315 

76 Fortis PE Arkimedes Fugeia nv 608.315 

77 KBC ARKIV Teledesk nv 850.000 

78 KBC ARKIV Domhome nb 625.020 

79 Arkafund ADAM Software nv 1.202.500 

80 ING-Activator Fund KIBO nv 700.000 

81 KBC ARKIV KIBO nv 700.000 

82 KBC ARKIV Okapi Sciences nv 749.974 

83 Fortis PE Arkimedes Okapi Sciences nv 749.974 

84 Vesalius Biocapital ARKIV Trinean nv 1.456.011 

85 KMOFIN Apitope International nv 1.250.000 

86 Vesalius Biocapital ARKIV Apitope International nv 1.250.000 

87 Ark-Angels Fund Leuven Air Bearing nv 200.000 

88 Ark-Angels Fund SBAE nv 443.982 

89 Baekeland Fonds II Aristo Music nv 800.000 

90 KBC ARKIV Aristo Music nv 800.000 

91 KMOFIN Aristo Music nv 600.000 

92 Arkafund Oxynade bvba 800.000 

93 KMOFIN Minerva nv 950.015 

94 KMOFIN Visiomatics nv 250.000 

95 Ark-Angels Fund Elsyca nv 376.090 

96 KBC ARKIV LCL Belgium nv 1.500.000 

97 Arkafund Queromedia nv 766.000 

98 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

Luma nv 2.598.797 
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99 Baekeland Fonds II Siruna nv 250.000 

100 QAT ARKIV Siruna nv 1.000.000 

101 Gimv ARKIV Technology 

Fund 

NovoPolymers nv 3.600.038 

102 KMOFIN Nascom nv 1.493.600 

103 QAT ARKIV Eyetronics nv/Eyetronics Inc 3.009.632 

104 Ark-Angels Fund Ecqologic nv 450.000 

105 BBV II TrustAlert bv 1.250.000 

106 KMOFIN Harvest Time Bakeries nv 1.500.000 

107 ING-Activator Fund CMOSIS nv 500.000 

108 KMOFIN Topsportlab nv 200.000 

109 BBV II Racktivity nv 2.400.000 

110 KMOFIN Multicomm nv 1.500.004 

111 KMOFIN Promethera nv 250.032 

112 KMOFIN Pearlchain.net nv 1.000.000 

113 Baekeland Fonds II Complix nv 477.500 

114 KMOFIN Excico Group nv 499.967 

115 Fortis PE Arkimedes reMYND nv 750.000 

116 KBC ARKIV Pirana Group nv 500.000 

117 Ark-Angels Fund Destiny Telecom nv 129.255 

118 ING-Activator Fund Destiny Telecom nv 305.692 

119 Vesalius Biocapital ARKIV Promethera nv 130.041 

120 KMOFIN Amakem nv 500.000 

121 KBC ARKIV Concrete Systems nv 500.000 

122 Arkafund World of Gaming nv 307.000 

123 Arkafund De Tondeldoos nv 1.500.000 

124 Arkafund Fill The Gap nv 300.000 
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125 BBV III Amplidata nv 2.839.976 

126 KMOFIN Complix nv 500.000 

127 Vesalius Biocapital ARKIV Complix nv 500.000 

128 Baekeland Fonds II Sigasi bvba 260.000 

129 Ark-Angels Fund Gatewing bvba 206.250 

130 Ark-Angels Fund Ruban Zelfbouw bvba 100.000 

131 Baekeland Fonds II Caliopa nv 500.000 

132 KBC ARKIV Lumière Publishing nv 750.000 

133 Baekeland Fonds II Arcarios bv 250.000 

134 KMOFIN Arcarios bv 875.022 

135 KMOFIN D Square nv 580.285 

136 Arkafund DI Sa (Domain Invest) 1.000.216 

137 Ark-Angels Fund CarsOnTheWeb nv 200.070 

138 ING-Activator Fund CarsOnTheWeb nv 500.080 

139 Arkafund Larian Digital nv 121.253 

140 Baekeland Fonds II Spartanova nv 350.000 

141 Ark-Angels Fund Restore nv 100.000 

142 Ark-Angels Fund Terrazza nv 100.000 

143 Ark-Angels Fund Cardiff Group nv 200.000 

144 Ark-Angels Fund Lettergen nv 500.000 

145 Arkafund Arco Information nv 500.000 

146 Ark-Angels Fund Elementi nv 150.000 

 

In onze analyse worden investeringen tot en met 2010 opgenomen aangezien cijfers van 2011 nog 

niet ter beschikking zijn in Bel-First. Uit bovenstaande lijst valt op te merken dat negen 

ondernemingen (vanaf CarsOnTheWeb nv en die hebben we slechts eenmaal geteld) financiering 

ontvangen hebben van ARKimedes tijdens het jaar 2011.  
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BIJLAGE 2: PRIVATE VENTURE CAPITAL INVESTEERDERS 
Bron: Agentschap Ondernemen, 2011 

- 3d Participaties 

- Agri Investment Fund (AIF) cvba 

- AIP nv – Biotech Investment Partners 

- Allegro Investment Fund nv 

- Bams Angels Fund II 

- Beluga nv 

- BEM-Flemisch Construction and 

Investment Company nv 

- Capricorn Venture Partners nv 

- Creafund II comm. Va 

- Dexia Bank Belgie (Dexia Private 

Equity) nv 

- Domo group 

- E-Capital nv 

- E-Merge nv 

- Falcon Fund III nv 

- Fidimec nv 

- Fin.Co nv 

- Fortis Private Equity Belgium nv 

- Gemma Frisius Fonds II nv 

- Gimv nv 

- Groenkracht cvba 

- Hefboom cvba 

- Indufin nv 

- ING Belgie nv – corporate investments 

- KBC Private Equity nv 

- Ocas Ventures cvba 

- Partners@venture nv 

- PE Group nv 

- Pentahold nv 

- Privast Capital Partners nv 

- Profinpar nv 

- QAT III Investments coop ua 

- Quest for Growth nv 

- Saffelberg Investments nv 

- Sherpa Invest 2 nv 

- Sofindev III nv 

- Sofinim nv 

- Software Holding & Finance nv 

- Stonefund nv 

- Stroke Fund cvba 

- Triodos Renewables Europe Fund 

- Trividend cvba 

- Trustcapital nv 

- Vectis Participaties nv 

- Ventures4growth cvba 

- Waterland Private Equity Investments 

nv 

- Yukon nv 
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BIJLAGE 3: DIAGRAM VAN STERN 
Bron: Gans en Stern (2003) 

 

Het is sinds Nelson (1959) en Arrow (1962) dat verschillende economisten zich bewust zijn van het 

feit dat competitieve markten falen in het voorzien van kapitaal wanneer het aankomt op vlak van 

een optimaal niveau van onderzoek en ontwikkelingsinvesteringen. Vandaar ook dat er aandacht 

moet uitgaan naar de kleinere ondernemingen die onderhevig zijn aan imperfecties op de 

kapitaalmarkt. Deze kleinere ondernemingen zorgen soms voor een grote sociale opbrengst, echter 

vinden ze niet altijd steun omdat ze de voordelen van hun onderzoek niet altijd perfect kunnen 

internaliseren. Vandaar dat overheidsingrijpen in de vorm van het voorzien van risicokapitaal te 

verantwoorden valt. 

 

In deze context bouwen Stern en Gans een concept uit dat aantoont waarom overheidsgesteunde 

ondernemingen een lagere return mogen verwachten dan PVCB ondernemingen. In het model van 

Stern vinden we een vereenvoudiging van de VC markt, weergegeven in de figuur hierboven. Private 

VC financiers hebben een stijgende (marginale) kostencurve en deze snijdt de dalende batencurve in 

het punt Vp. In dit punt zijn de marginale kosten en baten gelijk. Er wordt verwacht dat de private 

markt tot dat punt ondernemingen gaat financieren. Deze ondernemingen geven (onder ideale 



XXXIV 

 

omstandigheden) het vereiste winstpercentage, namelijk een opbrengst aan de kapitaal verschaffers 

die de kosten dekt. 

 

Echter bezitten sommige bedrijven externe voordelen of positieve externaliteiten die verbonden zijn 

aan VC. Daaruit volgt de marginale sociale voordelen curve van VC (afgebeeld door een dalende 

stippellijn). Opvallend is dat het private investeringsevenwicht Vp kleiner is dan het sociaal efficiënte 

evenwicht V*. In V* zijn de private marginale kosten gelijk aan de sociale marginale baten. 

Problematisch echter in V* is dat er voor de extra kosten die de private markt voor zich zou nemen 

geen extra inkomsten tegenover staan. 

 

De oplossing in het Stern en Gans model is dat de overheid tussenkomt in de vorm van subsidies om 

deze extra kosten te dekken. Op die manier verhogen ze het evenwicht tot het sociaal efficiënte punt 

V*.  

Idealiter zouden de private investeerders nog steeds de ondernemingen financieren tot het 

evenwichtspunt Vp, wat men de inframarginale projecten noemt. De overheid zou dan steun bieden 

aan de ondernemingen die nog steeds een sociale meerwaarde bieden. In deze omstandigheden gaat 

men er vanuit dat er geen behandelingseffect is. Onder het behandelingseffect verstaat men het 

fenomeen dat de prestaties van de gefinancierde onderneming afhankelijk zijn van wie de 

investeerder is. Indien het programma op deze manier zou fungeren dan zou het gaan om een 

effectief overheidsinitiatief. In deze situatie is het wel duidelijk dat de overheid een lager rendement 

zou behalen dan de private VC fondsen, want de overheid steunt die ondernemingen waar de kosten 

voor de private markt niet kunnen worden gedekt. Men baseert het verschil in prestaties van de 

projecten op het selectie-effect, waarbij de ondernemingen geselecteerd door private VC 

investeerders moeten voldoen aan de eis van een hoog rendement. 

 

Echter kan het in de realiteit anders lopen. Op de figuur kunnen we duidelijk het verdringingspunt 

plaatsen. Dit is wanneer de overheid projecten steunt die in principe weggelegd waren voor de 

private investeerders. In deze situatie zou de overheid de concurrentie aangaan met private VC 

investeerders. Dit zou zeer nadelig zijn omdat dan de overheid niet optimaal gebruik zou maken van 

de extra sociale voordelen die het voor de belastingsbetaler zou kunnen bereiken. Het kan nog 

negatiever wanneer er wel sprake zou zijn van een negatief behandelingseffect door de overheid. Er 

zouden dan niet alleen projecten door de overheid worden gesteund die voor de private markt 

bestemd waren, deze projecten zouden dan ook nog eens minder opbrengen omdat de overheid hun 

financiële steun is geworden. 
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De conclusies die van dit conceptuele kader kunnen getrokken worden zijn de volgende:  

- We moeten niet verbaasd of gealarmeerd zijn als OVCB ondernemingen een lager privaat 

rendement hebben in vergelijking met PVCB ondernemingen. Dit wordt verwacht onder een 

goed ontwikkeld programma. 

- We moeten bezorgd zijn als de externe (niet-private) waarde van OVCB lager is dan die van 

PVCB ondernemingen.  

- De impact van verdringing is zeer belangrijk. Als OVC investeerders de private verdringen, 

dan zou dit een negatief effect hebben. 

- Als OVCB ondernemingen een zwakker privaat rendement hebben dan PVCB dan is dit te 

wijten aan het selectie- of het behandelingseffect (of beide). Als het te wijten is aan selectie, 

dan is dit consistent met een goed overheids VC programma: private VC investeerders 

hebben een hogere drempel voor rendement voordat ze overgaan tot investering. Als het 

zwakkere private rendement het gevolg is van het behandelingseffect (minder effectieve 

consulting) dan is dit een negatief gegeven. Het is daarom zeer belangrijk om te zien wat er 

gebeurt als een correctieve actie ondernomen wordt voor het selectie-effect en er enkel 

gefocust wordt op het behandelingseffect. Een slecht programma zou gekarakteriseerd 

worden door een groot negatief behandelingseffect en een klein selectie-effect. Het kleine 

selectie-effect suggereert verdringing en dat overheids VC lagere waarden genereert als ze 

private VC vervangen.  
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BIJLAGE 4: STUDIES PERFORMANTIEMAATSTAVEN 
Bron: eigen literatuuronderzoek 

MURPHY ET AL. (1996) 
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TSENG ET AL. (2007) 
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MATLZ ET AL. (2003) 
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BIJLAGE 5: VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN EEN REGRESSIE-

ANALYSE 
Bron: De Pelsmacker en Van Kenhove, 2010, p 309-315 

Voor het toepassen van univariate of multivariate analysemethoden moet voldaan zijn aan een 

aantal voorwaarden. Indien dit niet het geval zou zijn, dan is het resultaat van de analyse niet of 

minder betrouwbaar en/of valide. 

Eerst en vooral moeten de variabelen minstens intervalgeschaald zijn, moeten de resultaten logisch 

interpreteerbaar zijn en moeten er voldoende waarnemingen zijn. Andere voorwaarden worden 

hieronder meer in detail besproken. 

CAUSALITEIT 

Één van de variabelen is de afhankelijke en alle andere zijn onafhankelijk. Causaliteit kan echter enkel 

door middel van gecontroleerde experimenten worden vastgesteld. Het is daarom beter om te 

spreken van associatie in plaats van causaliteit.  

LINEARITEIT 

Het verband tussen de variabelen moet lineair zijn. Indien er een niet-lineaire relatie bestaat, dan 

kan lineariteit benaderd worden via transformatie van de variabelen. Één van die transformaties is 

het nemen van een semi-logaritmische functie, waarin het natuurlijk logaritme wordt genomen van 

de oorspronkelijke variabele. 

HET IN OVERWEGING NEMEN VAN ALLE RELEVANTE VARIABELEN 

Indien niet alle belangrijke, onafhankelijke variabelen in het model opgenomen zijn die de variatie in 

de afhankelijke variabele zouden kunnen verklaren, zal de determinatiecoëfficiënt (te) laag zijn. 

Zoveel mogelijk relevante variabelen dienen bij de modeldefinitie worden betrokken, zowel omdat 

het de verklaringskracht van het model vergroot, maar ook omdat het effect van de variabelen die 

wel in het model zijn opgenomen anders verkeerd kan worden ingeschat. 

HET ONTBREKEN VAN MULTICOLLINEARITEIT 

Multicollineariteit doet zich voor in meervoudige regressie-analyse als er een hoge correlatie bestaat 

tussen sommige verklarende variabelen, waardoor de schatting van de coëfficiënten minder 

betrouwbaar wordt.  
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Multicollineariteit kan opgespoord worden via een correlatiematrix. Als vuistregel wordt vaak 

gebruikt dat de correlatiecoëfficiënten tussen elk paar van onafhankelijke variabelen niet hoger mag 

zijn dan 0.50.  

De oplossing voor multicollineariteit is het weglaten van één of meer van de gecorreleerde 

variabelen. Een andere oplossing is het bewerken van de onafhankelijke variabelen aan de hand van 

een factoranalyse, waardoor een (kleinere) set van niet-gecorreleerde factoren ontstaat die zonder 

probleem in de regressie-analyse kan worden opgenomen.  

HOMOSCEDASTICITEIT 

Homoscedasticiteit wil zeggen dat de storingsterm voor elke waarde van de onafhankelijke variabele 

dezelfde variantie heeft. Als dit niet het geval is dan wordt er gesproken van heteroscedasticiteit. 

Heteroscedasticiteit leidt ook tot het niet-normaal verdeeld zijn van de residuen. Heteroscedasticeit 

kan worden verminderd via het transformeren van variabelen of het deflateren van de gebruikte 

variabelen.  

AUTOCORRELATIE 

Autocorrelatie wil zeggen dat er een verband bestaat tussen de opeenvolgende residuen. Dit doet 

zich enkel voor bij een regressiemodel waar gebruik wordt gemaakt van tijdreeksgegevens. Dit zijn 

waarnemingen voor één persoon of één geval op verschillende momenten in de tijd.  

De oplossing is het transformeren van de regressievergelijking.  

GEEN UITSCHIETERS 

Uitschieters of outliers zijn ‘uitzonderlijke’ waarnemingen die ver van de puntenwolk van andere 

waarnemingen afliggen.  

Er zijn verschillende oplossingen om om te gaan met uitschieters. Enerzijds kan je een extra variabele 

(eventueel een dummy variabele) toevoegen aan het model die het fenomeen van de uitschieter 

verklaart. Anderzijds kan de waarneming uit de steekproef worden weggelaten. In deze masterproef 

werd er gebruik gemaakt van de techniek ‘winsorizen’. 

Bij winsorizen worden extreme waarden onder handen genomen. Waarnemingen krijgen de waarde 

van een speciaal percentiel. In deze masterproef werd er 90% gewinsorised waarbij de 5% laagste 

waarnemingen de waarde kregen van het vijfde percentile, terwijl de 5% hoogste waarnemingen de 
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waarde kregen van het 95ste percentiel. De uitschieters worden dus niet weggelaten, maar worden 

aangepast. 
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BIJLAGE 6: FORMULES 
Groei totaal actief (absoluut) ** 

 
Groei totaal actief (relatief) ** 

 
Groei tewerkstelling (absoluut) 

** 
 

Groei tewerkstelling (relatief) ** 

 
Algemene schuldgraad * 

 
Lange termijn schuldgraad * 

 
Rentabiliteit van het totaal 

actief * 
 

Leeftijd jaar van financiering – jaar van oprichting 

Toegevoegde waarde * personeelskosten + financiële kosten van het vreemd vermogen, exclusief subsidies + belastingen + toegevoegde winst of verlies + niet-
kaskosten van bedrijfsaard, exclusief voorzieningen voor pensioenen en subsidies 

Overgedragen winst of verlies 
op totaal actief ** 

 
Onmiddellijke liquiditeit * 

 
Beperkte vlottende activa * activa die binnen het jaar in liquiditeiten worden gerealiseerd = brutobedrijfskapitaal 

(|29/58|-|29|) 

Financiële onafhankelijkheid * 

 
* Eigen berekening; bron: Ooghe en Van Wymeersch (2008) 

** Eigen berekening 
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BIJLAGE 7: IN WELKE GROEPEN IS ER VOORNAMELIJK GEWINSORISED? 
Bron: eigen literatuuronderzoek 

 Vinnof Arkiv Vinnof en Arkiv PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 

 N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% 
Resultaat 32 1 0 205 40 3 42 5 2 390 42 52 254 6 12 1232 13 38 

ControleWerknemers 22 0 0 169 0 14 33 0 0 388 0 31 161 0 5 679 0 20 

KwaliteitPersoneel 28 0 0 199 2 13 43 3 2 239 1 21 189 14 7 821 15 31 
TW 46 7 1 231 61 11 46 11 1 426 11 27 350 10 8 1679 13 90 
IVA 34 0 1 172 5 7 45 0 3 189 33 5 126 2 9 546 2 30 

OnmidLiq 45 0 2 284 0 11 49 0 5 427 0 31 352 0 10 1652 0 81 
FinOnafh 46 10 4 227 26 5 49 4 2 430 26 39 346 7 21 1692 19 68 

Aantal WN 32 0 0 239 0 18 47 0 0 430 0 36 218 0 8 920 0 29 
Groei WN absoluut 21 0 0 163 10 10 31 1 1 388 22 24 161 4 9 259 11 7 
Groei WN relatief 19 4 1 135 8 10 31 2 5 124 10 1 145 4 8 245 6 6 
Groei TA absoluut 38 1 1 284 21 25 37 4 4 387 54 44 354 16 17 1701 44 49 
Groei TA relatief 35 3 5 232 22 1 37 1 8 380 31 1 307 10 18 1468 55 89 

Algemene schuldgraad 46 5 6 232 5 26 49 2 4 422 31 26 352 23 10 1688 73 67 
Lange termijn 
schuldgraad 

46 4 1 176 21 13 40 0 6 291 8 10 225 4 11 1060 22 49 

Rentabiliteit van het 
totaal actief 

46 8 1 232 55 3 49 12 0 424 22 11 350 9 16 1670 32 106 

Totaal 536 43 23 3180 276 170 628 45 43 5335 291 359 3890 109 169 17312 305 760 
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 Vinnof Arkiv Vinnof en Arkiv PVCB NVCB 1:1 NVCB 1:5 
% totale 

aan-
passing 

  N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5% N < 5% > 5%  

Resultaat 32 3% 0% 205 20% 1% 42 12% 5% 390 11% 13% 254 2% 5% 1232 1% 3% 10% 

ControleWerknemers 22 0% 0% 169 0% 8% 33 0% 0% 388 0% 8% 161 0% 3% 679 0% 3% 5% 

KwaliteitPersoneel 28 0% 0% 199 1% 7% 43 7% 5% 239 0% 9% 189 7% 4% 821 2% 4% 7% 

TW 46 15% 2% 231 26% 5% 46 24% 2% 426 3% 6% 350 3% 2% 1679 1% 5% 9% 

IVA  34 0% 2% 172 3% 4% 45 0% 7% 189 17% 3% 126 2% 7% 546 0% 5% 9% 

OnmidLiq 45 0% 4% 284 0% 4% 49 0% 10% 427 0% 7% 352 0% 3% 1652 0% 5% 5% 

FinOnafh 46 22% 9% 227 11% 2% 49 8% 4% 430 6% 9% 346 2% 6% 1692 1% 4% 8% 

Aantal WN 32 0% 0% 239 0% 8% 47 0% 0% 430 0% 8% 218 0% 4% 920 0% 3% 5% 

Groei WN absoluut 21 0% 0% 163 6% 6% 31 3% 3% 388 6% 6% 161 2% 6% 259 4% 3% 10% 

Groei WN relatief 19 21% 5% 135 6% 7% 31 6% 16% 124 8% 1% 145 3% 6% 245 2% 2% 9% 

Groei TA absoluut 38 3% 5% 284 7% 9% 37 11% 11% 387 14% 11% 354 5% 5% 1701 3% 3% 10% 

Groei TA relatief 35 3% 14% 232 9% 0% 37 3% 22% 380 8% 0% 307 3% 6% 1468 4% 6% 10% 

Algemene 
schuldgraad 

46 11% 13% 232 2% 11% 49 4% 8% 422 7% 6% 352 7% 3% 1688 4% 4% 10% 

Lange termijn 
schuldgraad 

46 9% 2% 176 12% 7% 40 0% 15% 291 3% 3% 225 2% 5% 1060 2% 5% 8% 

Rentabiliteit van het 
totaal actief 

46 17% 2% 232 24% 1% 49 24% 0% 424 5% 3% 350 3% 5% 1670 2% 6% 10% 

% totale aanpassing   8% 4%   9% 5%   7%  7%   5% 7%   3% 4%   2% 4%   
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BIJLAGE 8: GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING VAN DE SECTOREN WAARIN 

GEÏNVESTEERD WERD 

ARKIV EN VINNOF 

NACE-BEL 
CODE 

NACE-BEL SECTOROMSCHRIJVING N 
Indeling 
volgens 

EVCA 

107 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 1 3 

181 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 1 6 

211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 2 7 

212 Vervaardiging van farmaceutische producten 1 7 

220 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 1 7 

251 Vervaardiging van metalen constructiewerken 1 2 

262 Vervaardiging van computers en randapparatuur 1 6 

265 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -
apparatuur; vervaardiging van uurwerken 

2 2 

273 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d. 1 2 

279 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 2 2 

282 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik 1 2 

283 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de 
bosbouw 

2 2 

289 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor 
specifieke doeleinden 

1 2 

303 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband 
daarmee 

2 2 

323 Vervaardiging van sportartikelen 2 3 

352 Productie en distributie van gas 1 4 

432 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 1 2 

439 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 1 2 

461 Handelsbemiddeling 3 5 

463 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 1 3 

464 Groothandel in andere consumentenartikelen 1 3 

465 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 3 2 

466 Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren 3 2 

467 Overige gespecialiseerde groothandel 1 2 

474 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 1 6 

475 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde  winkels 1 2 

494 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 1 2 

511 Personenvervoer door de lucht 1 2 

522 Vervoerondersteunende activiteiten 1 2 

582 Uitgeverijen van software 2 6 

591 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's 1 6 

602 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 1 6 

610 Telecommunicatie 1 6 

611 Draadgebonden telecommunicatie 1 6 

612 Draadloze telecommunicatie 2 6 

620 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, 
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 

23 6 

631 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; 
webportalen 

1 6 

642 Holdings 1 5 

682 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 1 5 
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702 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 13 2 

711 Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 6 2 

712 Technische testen en toetsen 2 2 

721 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 8 7 

722 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 
geesteswetenschappen 

1 3 

731 Reclamewezen 1 6 

732 Markt- en opinieonderzoekbureaus 2 2 

749 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische  activiteiten, 
n.e.g. 

1 2 

829 Zakelijke dienstverlening, n.e.g. 2 2 

855 Overig onderwijs 1 3 

869 Overige menselijke gezondheidszorg 5 7 

873 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een 
lichamelijke handicap 

1 7 

960 Overige persoonlijke diensten 1 3 
BRON: EIGEN ONDERZOEK 

PRIVATE VC 

NACE-BEL 
CODE 

NACE-BEL SECTOROMSCHRIJVING N 
Indeling 
volgens 

EVCA 

10 Vervaardiging voedselmiddelen 3 3 

13 Vervaardiging van textiel 2 3 

16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk,  exclusief 
meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 

2 2 

17 Vervaardiging van papier en papierwaren  1 2 

20 Vervaardiging van chemische producten 1 1 

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 4 7 

22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 1 2 

25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 1 2 

26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische 
producten 

4 6 

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 2 2 

28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 3 2 

32 Overige industrie 3 2 

35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 4 3 

36 Winning, behandeling en distributie van water 1 3 

37 Afvalwaterafvoer 1 3 

39 Sanering en ander afvalbeheer 1 3 

41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 5 2 

45 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
en motorfietsen 

5 2 

46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in 
motorvoertuigen en motorfietsen 

8 2 

56 Eet- en drinkgelegenheden 1 3 

58 Uitgeverijen 5 6 

62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, 
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 

11 6 

63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 2 6 

64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 27 5 

66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 2 5 

68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 5 5 
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70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van  
bedrijfsbeheer 

 

39 2 

71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 8 2 

72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 2 7 

73 Reclamewezen en marktonderzoek 3 2 

77 Verhuur en lease  2 2 

78 Terbeschikkingstelling van personeel 3 2 

80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 1 2 

81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 3 2 

82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 
en overige zakelijke activiteiten 

7 2 

86 Menselijke gezondheidszorg 2 7 

87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 1 7 

88 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 1 7 

93 Sport, ontspanning en recreatie 2 3 

95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 2 6 
BRON: EIGEN ONDERZOEK 

Van zes ondernemingen die private VC financiering ontvangen hebben is de sector niet geweten. 

INDELING VOLGENS DE EVCA 

1: Agricultuur, chemicaliën en materialen 

2: Industriële producten en diensten 

3: Consumenten producten en diensten 

4: Energie en omgeving 

5: Financiële diensten 

6: ICT 

7: Life Sciences 
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BIJLAGE 9: FIGUREN BIVARIATE ANALYSES 
Bron: eigen onderzoek 

Voor elke afhankelijke variabele die getest werd in de bivariate analyses werd een figuur gemaakt 

waar je het gemiddelde van die variabele per steekproef ziet. 

Arkiv En Vinnof is de steekproef van ondernemingen die financiering ontvangen hebben van zowel 

ARKIV als van Vinnof. In de steekproeven Arkiv en Vinnof werden deze dus uitgesloten.  

PMV zijn alle ondernemingen die financiering ontvangen hebben van ARKIV en/of Vinnof. 

NVCB 1:1 is de steekproef met de gematchte niet venture capital backed ondernemingen waarbij 

enkel de beste match is opgenomen.  

NVCB 1:5 is de steekproef met de vijf matchen per A/V onderneming 
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BIJLAGE 10: SAMENVATTING REGRESSIES 
Bron: eigen onderzoek 

A/V VERSUS NVCB 1:1 

Vergelijking A/V ondernemingen met NVCB ondernemingen (robuustheid analyse) (aan de hand 

van NVCB 1:1) 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling: 

Aantal WN 200 0,71 + 6,35 P < 0,01 

Absolute groei 193 0,29 + 2,03 P < 0,10 

Relatieve groei 187 0,27 + 0,25 P < 0,10 

Groei in totaal actief: 

Absolute groei* 291 0,07 + 218,15 P < 0,10 

Relatieve groei 343 0,09 -0,08 Niet sig. 

Innovatie* 286 0,32 + 0,88 P < 0,05 

Overlevingsgraad* 201 0,35 + 2,04 P < 0,10 

Rentabiliteit 190 0,67 -0,1217 P < 0,01 

* beperkt model 
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VERGELIJKING ARKIV MET NVCB EN PVCB 

Vergelijking ARKIV ondernemingen met NVCB ondernemingen (aan de hand van NVCB 1:5) 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling: 

Aantal WN 328 0,68 + 4,63 P < 0,05 

Absolute groei 209 0,25 + 2,07 P < 0,05 

Relatieve groei 205 0,25 + 0,22 P < 0,05 

Groei in totaal actief: 

Absolute groei* 581 0,04 + 234,30 P < 0,05 

Relatieve groei 318 0,11 -0,06 Niet sig. 

Innovatie 318 0,27 -0,84 Niet sig. 

Overlevingsgraad* 416 0,38 + 1,77 P < 0,10 

Rentabiliteit 314 0,61 -0,11 P < 0,01 

* beperkt model 
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Vergelijking ARKIV ondernemingen met NVCB ondernemingen  (aan de hand van NVCB 1:1) 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling: 

Aantal WN 171 0,71 + 6,75 P < 0,01 

Absolute groei 165 0,29 + 2,24 P < 0,10 

Relatieve groei 161 0,26 + 0,23 P < 0,10 

Groei in totaal actief: 

Absolute groei 255 0,09 + 270,51 P < 0,05 

Relatieve groei 165 0,12 -0,04 Niet sig. 

Innovatie* 280 0,28 + 1,08 P < 0,01 

Overlevingsgraad* 172 0,28 2,03 P < 0,01 

Rentabiliteit 162 0,64 -0,13 P < 0,01 

* beperkt model 
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Vergelijking ARKIV ondernemingen met PVCB ondernemingen 

Variabele N R² Coëfficiënt Significantie 

Groei in tewerkstelling: 

Aantal WN 256 0,60 + 5,36 P < 0,05 

Absolute groei 251 0,37 + 0,92 P < 0,10 

Relatieve groei 187 0,23 + 0,19 P < 0,05 

Groei in totaal actief: 

Absolute groei 395 0,04 + 191,85 P < 0,10 

Relatieve groei 251 0,09 + 0,10 P < 0,10 

Innovatie 251 0,30 -1,81 Niet sig. 

Overlevingsgraad* 199 0,32 0,88 P < 0,10 

Rentabiliteit* 354 0,35 -0,11 P < 0,01 

* beperkt model 
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BIJLAGE 11: OVERIGE SIGNIFICANTE VARIABELEN IN DE REGRESSIE 
Bron: eigen onderzoek 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de variabelen naast PMV die significant 

zijn in het betreffende model. De modellen zijn weergegeven per vergelijking van A/V versus PVCB en 

NVCB, ARKIV versus PVCB en NVCB alsook per afhankelijke variabele die in het model getest werd.  

A/V VERSUS PVCB 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

TW 2,73 P < 0,01 

2006 -8,81 P < 0,01 

2007 -7,95 P < 0,01 

2008 -10,64 P < 0,01 

2009 -11,75 P < 0,01 

2010 -12,30 P < 0,01 

Grootte 1,25 P < 0,01 

ControleWerknemers 0,95 P < 0,01 

Constante 4,68 P < 0,05 

We zullen eenmaal voortonen hoe deze tabel moet gelezen worden.  

Als de toegevoegde waarde (gemeten als toegevoegde waarde op totaal actief) met één eenheid 

toeneemt, dan stijgt het gemiddeld jaarlijks aantal werknemers dat in dienst is in A/V en PVCB 

ondernemingen met 2,73.  

In 2006 waren er gemiddeld 8,81 minder werknemers in dienst dan in 2005.  

Hoe groter een onderneming, hoe groter het aantal werknemers dat die onderneming in dienst 

heeft.  

Hoe groter het aantal werknemers in het vorige jaar, hoe groter het aantal werknemers in dit jaar.  
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ABSOLUTE GROEI IN WERKNEMERS  

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -5,54 P < 0,01 

2007 -3,60 P < 0,01 

2008 -6,17 P < 0,01 

2009 -7,53 P < 0,01 

2010 -7,94 P < 0,01 

Consumer -3,96 P < 0,05 

Energy 1,64 P < 0,10 

Finance -1,79 P < 0,10 

Grootte 0,49 P < 0,01 

Resultaat 0,11 P < 0,05 

ControleWerknemers 0,04 P < 0,05 

Patenten 0,08 P < 0,01 

Constante 5,13 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,05 

2007 0,35 P < 0,10 

Grootte 0,07 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 
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ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -1028,59 P < 0,05 

2008 -447,29 P < 0,01 

2009 -484,18 P < 0,01 

2010 -361,16 P < 0,05 

Business -1986,65 P < 0,01 

Consumer -2113,16 P < 0,01 

Energy -2176,35 P < 0,01 

Finance -2427,19 P < 0,01 

ICT -2011,58 P < 0,01 

LifeSciences -1873,62 P < 0,01 

Grootte 94,96 93 

Resultaat 32,25 P < 0,05 

Patenten 15,18 P < 0,10 

Constante 2187,83 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

IVA -0,22 P < 0,10 

Business -0,29 P < 0,01 

Consumer -0,37 P < 0,01 

Finance -0,44 P < 0,01 

ICT -0,33 P < 0,01 

LifeSciences -0,39 P < 0,01 

Patenten 0,01 P < 0,10 
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INNOVATIE 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

KwaliteitPersoneel 0,03 P < 0,10 

ControleWerknmers 0,13 P < 0,05 

 

RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

FinOnafh 0,17 P < 0,01 

2006 -0,20 P < 0,05 

Business 0,23 P < 0,01 

Consumer 0,02 P < 0,01 

Finance 0,25 P < 0,05 

ICT 0,27 P < 0,01 

Grootte 0,03 P < 0,10 

Resultaat 0,02 P < 0,01 

Constante -0,53 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

KwaliteitPersoneel -0,05 P < 0,10 

Business -11,48 P < 0,01 

Consumer -14,74 P < 0,01 

Energy -16,66 P < 0,01 

ICT -11,90 P < 0,01 

Constante 25,95 P < 0,01 

In dit model mogen we niet zeggen dat als de kwaliteit van het personeel stijgt met één eenheid dat 

de kans op overleving daalt met 5%. In dit model mag je enkel kijken naar het teken van de 

coëfficiënt. De kans op overleving is lager bij ondernemingen met een hogere kwaliteit van het 

personeel. 
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A/V VERSUS NVCB 1:5 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd 0,45 P < 0,05 

2009 -2,83 P < 0,05 

2010 -2,57 P < 0,10 

Grootte 8,38 P < 0,01 

Patenten 0,39 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,07 P < 0,05 

TW 14,20 P < 0,01 

FinOnafh -4,22 P < 0,05 

Constante -45,99 P < 0,01 

 

ABSOLUTE GROEI IN WERKNEMERS  

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 -2,32 P < 0,01 

2009 -3,00 P < 0,01 

2010 -3,06 P < 0,01 

Business -1,57 P < 0,05 

Consumer -2,30 P < 0,05 

Grootte 1,39 P < 0,01 

Resultaat 0,15 P < 0,05 
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RELATIEVE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -0,33 P < 0,05 

2009 -0,25 P < 0,05 

2010 -0,25 P < 0,05 

Grootte 0,15 P < 0,01 

ControleWerknemers -0,02 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,10 

 

ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Resultaat 15,14 P < 0,10 

 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2010 0,12 P < 0,10 

Patenten -0,01 P < 0,10 

IVA -0,35 P < 0,01 

FinOnafh 0,15 P < 0,05 

 

INNOVATIE 

Geen enkel andere variabele is significant. 
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RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2010 0,06 P < 0,10 

Business -0,15 P < 0,01 

Consumer -0,12 P < 0,01 

Energy -0,15 P < 0,01 

ICT -0,16 P < 0,01 

LifeSciences -0,20 P < 0,01 

Grootte 0,09 P < 0,01 

Resultaat 0,01 P < 0,01 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,05 

TW 0,44 P < 0,01 

FinOnafh 0,19 P < 0,01 

Constante -0,64 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -7,76 P < 0,01 

2009 -1,09 P < 0,10 

Business -13,95 P < 0,01 

ICT -14,79 P < 0,01 

Resultaat 0,50 P < 0,01 

Constante 17,89 P < 0,01 

 



LXIII 

A/V VERSUS NVCB 1:1 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd 0,78 P < 0,01 

LifeSciences -5,24 P < 0,05 

Grootte 8,77 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,12 P < 0,01 

TW 8,35 P < 0,01 

Constante -50,22 P < 0,01 

 

ABSOLUTE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 -2,90 P < 0,01 

2009 -3,46 P < 0,01 

2010 -3,92 P < 0,01 

Business -2,04 P < 0,05 

Consumer -2,84 P < 0,05 

ICT -1,91 P < 0,05 

Grootte 1,65 P < 0,01 

Resultaat 0,18 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,08 P < 0,10 

KwaliteitPersoneel -0,03 P < 0,10 

TW 1,32 P < 0,10 

 



LXIV 

RELATIEVE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 0,52 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,03 P < 0,01 

 

ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 893,99 P < 0,05 

2008 657,37 P < 0,05 

2009 557,78 p < 0,10 

2010 765,85 P < 0,05 

Energy 1089,60 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2009 -0,16 P < 0,05 

Grootte -0,07 P < 0,01 

FinOnafh 0,16 P < 0,05 

Constante 0,71 P < 0,01 

 



LXV 

INNOVATIE 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 -1,14 P < 0,05 

2008 -1,09 P < 0,10 

2009 -0,96 P < 0,10 

LifeSciences 1,62 P < 0,10 

KwaliteitPersoneel 0,02 P < 0,10 

FinOnafh 1,01 P < 0,10 

Constante -2,58 P < 0,10 

 

RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Grootte 0,12 P < 0,01 

Resultaat 0,01 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,05 

TW 0,50 P < 0,01 

FinOnafh 0,16 P < 0,05 

Constante -0,97 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

ControleWerknemers 0,09 P < 0,10 

Constante 11,47 P < 0,05 

 



LXVI 

ARKIV VERSUS PVCB 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -11,26 P < 0,01 

2007 -12,60 P < 0,01 

2008 -15,90 P < 0,01 

2009 -16,13 P < 0,01 

2010 -17,54 P < 0,01 

Energy 20,06 P < 0,01 

Finance -10,38 P < 0,05 

Grootte 7,52 P < 0,01 

Patenten 0,31 P < 0,05 

TW 21,31 P < 0,01 

FinOnafh -9,34 P < 0,01 

Constante -28,31 P < 0,05 

 



LXVII 

ABSOLUTE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -5,15 P < 0,01 

2007 2,93 P < 0,01 

2008 -6,18 P < 0,01 

2009 -7,51 P < 0,01 

2010 -7,98 P < 0,01 

Business -4,43 P < 0,01 

Consumer -6,48 P < 0,01 

Finance -6,36 P < 0,01 

ICT -4,95 P < 0,01 

LifeSciences -4,12 P < 0,01 

Grootte 0,86 P < 0,01 

Patenten 0,08 P < 0,01 

Constante 7,47 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd -0,02 P < 0,10 

2007 0,35 P < 0,10 

Grootte 0,10 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 

Patenten 0,01 P < 0,05 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,10 

 



LXVIII 

ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Resultaat 27,20 P < 0,05 

Patenten 21,21 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Business -0,32 P < 0,01 

Consumer -0,39 P < 0,01 

Finance -0,48 P < 0,01 

ICT -0,33 P < 0,01 

LifeSciences -0,39 P < 0,01 

IVA -0,26 P < 0,10 

 

INNOVATIE 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 -2,05 P < 0,10 

ControleWerknemers 0,13 P < 0,05 

KwaliteitPersoneel 0,04 P < 0,10 

 



LXIX 

RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd 0,01 P < 0,01 

2006 -0,26 P < 0,01 

Business 0,36 P < 0,01 

Energy 0,37 P < 0,01 

Consumer 0,38 P < 0,01 

Finance 0,32 P < 0,01 

ICT 0,37 P < 0,01 

LifeSciences 0,27 P < 0,01 

Resultaat 0,02 P < 0,01 

FinOnafh 0,15 P < 0,01 

Constante -0,56 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -13,14 P < 0,01 

2007 -10,92 P < 0,01 

2008 -10,77 P < 0,01 

2009 -8,71 P < 0,01 

Business -10,47 P < 0,01 

Energy -15,57 P < 0,01 

Consumer -13,59 P < 0,01 

ICT -10,87 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,05 P < 0,10 

Constante 23,68 P < 0,01 

 



LXX 

ARKIV VERSUS NVCB 1:5 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd 0,34 P < 0,05 

2009 -2,21 P < 0,10 

Grootte 9,33 P < 0,01 

Patenten 0,41 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,11 P < 0,01 

TW 15,06 P < 0,01 

FinOnafh -4,56 P < 0,05 

Constante -51,03 P < 0,01 

 

ABSOLUTE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 -2,21 P < 0,01 

2009 -3,08 P < 0,01 

2010 -2,97 P < 0,01 

Grootte 1,49 P < 0,01 

Resultaat 1,49 P < 0,01 

Constante -5,50 P < 0,05 

 



LXXI 

RELATIEVE GROEI IN WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -0,31 P < 0,05 

2009 -0,26 P < 0,05 

2010 -0,23 P < 0,10 

Grootte 0,016 P < 0,01 

ControleWerknemers -0,02 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,01 P < 0,10 

 

ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Geen enkel andere variabele is niet significant. 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

IVA -0,40 P < 0,01 

 

INNOVATIE 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

IVA -2,73 P < 0,05 

 



LXXII 

RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Business -0,16 P < 0,01 

Energy -0,15 P < 0,01 

Consumer -0,13 P < 0,01 

Finance -0,12 P < 0,05 

ICT -0,15 P < 0,01 

LifeSciences -0,20 P < 0,01 

Grootte 0,10 P < 0,01 

Resultaat 0,01 P < 0,01 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 

TW 0,44 P < 0,01 

FinOnafh 0,17 P < 0,01 

Constante -0,66 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2006 -7,60 P < 0,01 

2009 -1,26 P < 0,10 

Business -13,64 P < 0,01 

ICT -14,40 P < 0,01 

Resultaat 0,54 P < 0,01 

ControleWerknemers 0,14 P < 0,05 

Constante 19,13 P < 0,01 

 



LXXIII 

ARKIV VERSUS NVCB 1:1 

AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd 0,72 P < 0,01 

Grootte 9,14 P < 0,01 

KwaliteitPersoneel -0,15 P < 0,05 

TW 8,31 P < 0,01 

Constante -52,89 P < 0,01 

 

ABSOLUTE GROEI IN AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 -2,83 P < 0,05 

2009 -3,73 P < 0,01 

2010 -3,95 P < 0,01 

Business -2,36 P < 0,05 

Consumer -3,29 P < 0,05 

ICT -1,98 P < 0,05 

Grootte 1,81 P < 0,01 

Resultaat 0,17 P < 0,10 

ControleWerknemers -0,09 P < 0,10 

KwaliteitPersoneel -0,05 P < 0,10 

 

RELATIEVE GROEI IN AANTAL WERKNEMERS 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 0,48 P < 0,05 

Grootte 0,18 P < 0,05 

ControleWerknemers -0,02 P < 0,01 

 

 



LXXIV 

ABSOLUTE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2007 923,22 P < 0,05 

2008 731,56 P < 0,05 

2010 823,77 P < 0,05 

Business -1003,57 P < 0,01 

Consumer -1002,86 P < 0,01 

Finance -1108,25 P < 0,01 

ICT -1073,58 P < 0,01 

LifeSciences -952,94 P < 0,01 

 

RELATIEVE GROEI IN TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

IVA -0,40 P < 0,05 

 

INNOVATIE 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

Leeftijd -0,08 P < 0,05 

Consumer 1,26 P < 0,10 

ICT 0,98 P < 0,05 

LifeSciences 2,84 P < 0,01 

TW -0,84 P < 0,05 

 



LXXV 

RENTABILITEIT VAN HET TOTAAL ACTIEF 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 0,19 P < 0,10 

2009 0,24 P < 0,05 

2010 0,22 P < 0,05 

Grootte 0,12 P < 0,01 

ControleWerknemers -0,01 P < 0,01 

TW 0,49 P < 0,01 

Constante -1,07 P < 0,01 

 

OVERLEVING 

Variabele Coëfficiënt Significantieniveau 

2008 -2,10 P < 0,05 

Constante 8,20 P < 0,05 

 



LXXVI 

BIJLAGE 12: GESPREK MET WOUTER WINNNEN 
Dinsdag 8 mei hadden we een afspraak met Wouter Winnen in het Pand in Gent. Het ARKimedes 

team binnen PMV bestaat uit drie operationele personen, Wouter Winnen is daar één van. Hij is 

investeringsmanager. Zijn taak bestaat uit de opvolging van de bestaande ARKIV-fondsen van het 

eerste ARKimedesfonds en de allocatie van het kapitaal van het tweede ARKimedesfonds over 

nieuwe ARKIV-fondsen.  

In onze masterproef wordt zowel naar maatschappelijke als naar economische doelstellingen 

gekeken; wat vindt u daarvan? 

De financiële return kan eigenlijk pas bekeken worden op ogenblik van exit. De maatschappelijke 

return wordt in deze masterproef gemeten als het aantal mensen dat tewerkgesteld wordt, maar dit 

zegt niet alles. Er zijn ook externaliteiten zoals kruisbestuiving. Private VC investeerders kijken niet 

naar externaliteiten, maar overheidsgerelateerde initiatieven houden daar wel rekening mee. PMV 

streeft naast financiële ook maatschappelijke return na. Toch blijft financiële return essentieel om de 

activiteiten te continueren; bovendien moet je naar Europa kunnen aantonen dat er geen 

kapitaaldestructie is en dat er dus geen sprake is van indirecte subsidiëring. 

Tewerkstelling is een belangrijke maatschappelijke doelstelling die veel naar voor komt; wat vindt u 

van de resultaten? 

Meer tewerkstelling houdt logischerwijs ook een hogere cash burn in de vroege investeringsfase in. 

De burn rate van het personeel is namelijk hoger als er meer personeel op the payroll staat. Gezien 

de vroege investeringsfase hebben deze ondernemingen meer kapitaal nodig om hun ambitieuze 

groeiplannen te kunnen realiseren. Verder worden in hoogtechnologische ondernemingen de 

investeringsmiddelen ook aangewend voor ander actief zoals gesofisticeerde machines en uitrusting. 

Op vlak van financiële return zijn de resultaten toch soms opmerkelijk; wat vindt u hiervan? 

De lage, negatieve rentabiliteit van het totaal actief in VC is niet zo verwonderlijk gezien de vroege 

investeringsfase. Jullie opmerking in verband met de vergelijkbaarheid van A/V ondernemingen en 

PVCB ondernemingen is bijgevolg correct. Anderzijds is VCB ondernemingen met NVCB 

ondernemingen appelen met peren vergelijken. De risk/return ratio zal totaal anders worden 

ingeschat voor NVCB ondernemingen in vergelijking met VCB ondernemingen. NVCB ondernemingen 

met stabiele cash flows en positieve rentabiliteit zullen ook meer beroep kunnen doen op 

bankfinanciering en/of autofinanciering om hun groeitraject te financieren. 



LXXVII 

Op vlak van overlevingsgraad moeten we ook kritisch zijn. Jullie steekproef van A/V ondernemingen 

bestaat uit zeer jonge ondernemingen waar de private VC markt vaak de kat uit de boom kijkt gezien 

het hoger dan gemiddelde ondernemingsrisico. ARKIV’s en Vinnof investeren in deze ondernemingen 

om hen te laten bewijzen wat ze effectief in hun mars hebben. Als de onderneming het goed doet, 

dan wordt vaak overgegaan tot vervolgfinanciering bij het behalen van vooraf gedefinieerde 

milestones. Als goede VC investeerder moet je kunnen inschatten welke portefeuille ondernemingen 

het meeste potentieel hebben – en welke underperformen en waar je bijgevolg de stekker moet 

durven uit trekken. Er moet dus nagegaan worden of een onderneming het zal halen en hoeveel 

bijkomende investeringen ze nodig heeft om een break-even situatie te bereiken. Indien de initiële 

investering niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd en er bijkomende funding nodig is, dan 

kan je het verwoorden als ‘good money after bad money’, vaak ook aan een lagere waardering 

waardoor de bestaande aandeelhouders verwateren als ze niet volgen in een nieuwe 

financieringsronde. Is het het waard om nog bijkomend te investeren? Is het business model nu al 

bewezen om vervolgfinanciering te ontvangen? 

ARKIV’s en Vinnof zaaien eerst breed om dan te zien wie effectief het potentieel heeft om door te 

breken. Daarvoor moet zowel gekeken worden naar het product, als naar het business model, maar 

zeker ook naar het team. Het team is minstens even belangrijk want mensen maken het verschil. 

Vandaar ook de boutade in de VC-wereld “we bet on the jockey, not the horse.” 

Eigenlijk komt de studie te vroeg om de financiële return te bekijken. VC gaat namelijk door een J-

curve: eerst het negatieve door investeringen, boekhoudkundige afschrijvingen omdat de 

onderneming achterzit op het business plan, een aantal ondernemingen gaan ondertussen in 

vereffening dus daar wordt een minwaarde op gerealiseerd en de kosten voor het beheer door de 

fondsmanager. Daarna krijg je de return op basis van capital gains bij exit want bij 

hoogtechnologische starters zijn er meestal geen tussentijdse dividenden zoals in een stabiele 

industrie met recurrente, positieve cash flows. Finaal wil een VC investeerder zijn participaties 

verkopen voor meer dan de aanschaffingswaarde van de investering en net daarin ligt de 

meerwaarde oftewel capital gain.  

In een VC portefeuille van tien ondernemingen zijn er één of twee die de return van de volledige 

portefeuille moeten maken. Drie of vier moet je volledig afschrijven en van de andere 

ondernemingen moet je zoveel mogelijk van je initiële investering trachten te recupereren, liefst met 

een kleine meerwaarde. Maar de echte winst komt dus van die 10 à 20% outperforming 

ondernemingen van de portefeuille, maar het is te vroeg om daarover nu reeds uitspraken te doen.  



LXXVIII 

Het is bijgevolg eigen aan professionele VC beheerders om te focussen op de winnaars in een 

portefeuille. Anderzijds getuigt het ook van professionalisme om tijdig in te zien wanneer de stekker 

uit slecht presterende ondernemingen moet getrokken worden.    



LXXIX 

BIJLAGE 13: INDELING VAN DE ACTIVITEITEN VOLGENS DE EVCA INDELING 
Bron: Sectoral Classification van de EVCA 
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