
 

 

 

 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

 

ACADEMIEJAAR 2003-2004 

 

 

 

 

 

 

 

KAN DE 'PECKING ORDER-THEORIE' DE KAPITAALSTRUCTUUR VAN BELGISCHE 

ONDERNEMINGEN VERKLAREN? 

 

 

 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van 

licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen 

 

Loesje Rommens 

 

onder leiding van 

 

Prof. Dr. Hubert Ooghe 

1 



 

 

 

 

 

 

 

“ Permission” 

2 



Woord vooraf 
 

 

Graag had ik enkele personen bedankt voor hun bereidwillige medewerking bij het tot stand 

komen van mijn scriptie. 

In de eerste plaats wil mijn promotor Prof. dr. Ooghe voor de begeleiding tijdens het uitwerken 

van deze scriptie.  

Ook mijn begeleidende assistente Elisabeth Van Laere, verdient een woord van dank voor de 

vele aanmoedigingen, kritische bedenkingen en advies bij het schrijven van deze scriptie. Ook 

Dries Heyman en Veroniek Collewaert ben ik een woord van dank verschuldigd.  

Tenslotte wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks 

geholpen hebben bij het schrijven van deze scriptie. 

 

April 2004, 

Loes Rommens 

3 



2.1. Inhoudstafel 

 

 
Woord vooraf  III 

 

Inhoudstafel  IV 

 

Lijst van gebruikte afkortingen VII 

Lijst van tabellen  VII 

Lijst van figuren VIII 

 

Inleiding 1 

 

Hoofdstuk 1: Kapitaalstructuurtheorieën 3 

1.1 Inleiding  3 

1.2 Irrelevantietheorema van Modigliani en Miller  3 

1.3 Static Trade-off theorie  6 

1.4 Free Cashflow theorie  7 

1.5 Pecking Order theorie  10 

1.6 Signaaltheorie 12 

1.7 Stakeholder theorie  12 

1.8 Organizational theorie  13 

1.9 Windows of opportunity theorie 14 

1.10 Managerial optimism theorie 15 

1.11 Besluit 16 

 

Hoofdstuk 2: Pecking order theorie 18 

2.1. Inleiding 18 

2.2. Theoretische onderbouw van de ‘Pecking order’ theorie 18 

2.2.1 Myers, 1984 18 

2.2.2 Windows of opportunity pecking order 22 

2.2.3 Financiële groeicyclus 24 

2.3. Empirische studies 26 

4 



2.3.1.Helwege en Liang  26 

2.3.2. Shyam-Sunder en Myers 28 

2.3.3. Andere empirische studies 31 

2.3.3.1 Fama en French 31 

2.3.3.2 Baskin  32 

2.3.3.3 Galpin 33 

2.4 Opdeling naar de determinanten van kapitaalstructuur 35 

 2.4.1. Financieringstekort/financieringsoverschot 35 

 2.4.2. Groei  35 

 2.4.3. Grootte  36 

 2.4.4. Sector 36 

 2.4.5.Risico 36 

 2.4.6. Aard van de activa  36 

 2.4.7. Rendabiliteit  37 

 2.4.8. Dividenden  37 

2.5. Besluit 39 

 

Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek 40 

3.1. Inleiding 40 

3.2. Onderzoeksvraag 40 

3.3. Hypothesen 41 

3.4. Populatiespecificatie en steekproeftrekking 42 

3.5. De invloed van het financieringstekort bij aangaan van externe financiering 44 

3.5.1.Afhankelijke variabele 45 

3.5.2.Onafhankelijke variabelen 46 

3.5.3.Logistische regressie 49 

3.5.4.Onderzoek en resultaten 51 

3.5.4.1 Niet-beursgenoteerde ondernemingen  51 

a.  Beschrijvende statistieken  51 

b.  Regressieresultaten voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen  53 

3.5.4.2. Beursgenoteerde ondernemingen 58 

a.  Beschrijvende statistieken 58 

b.  Regressieresultaten voor de beursgenoteerde ondernemingen  59 

3.6 Zijn schulden de meest geprefereerde vorm van externe financiering?  62 

5 



3.6.1 Afhankelijke variabele 63 

3.6.2 Onafhankelijke variabele 64 

3.6.3 Methode van de kleinste kwadraten (Ordinary least squares)  65 
3.6.4 Onderzoek en resultaten 66 

a. Beschrijvende statistieken  66 

b. Regressieresultaten  67 

c. alternatieve regressiemethode 68 

3.7 Invloed van asymmetrische informatie 70 

  3.7.1 Grootte 70 

  3.7.2. Groei 71 

3.8. Besluit 72 

 

Algemeen besluit 73 

 

Referenties X 

 

Bijlagen i 

6 



Lijst van gebruikte afkortingen 
 

CW Contante waarde 

KMO Kleine en middelgrote ondernemingen. 

MVA Materiele vaste activa 

NBK Nettobedrijfskapitaal 

OLS Ordinary least squares 

VK Verenigd Koninkrijk 

VS Verenigde Staten 

WN Werknemer 

 

 

 

 

 

Lijst van figuren 
 

Figuur 1.1 De ‘Static Tradeoff’ theorie van de kapitaalstructuur            7 
 
Figuur 2.1 De financiële groeicyclus             25 
 
Figuur 2.2: Transactiekosten doorheen de tijd voor aandelen en schuldkapitaal       33 

 

Figuur 3.1 Uitgifte van externe financiering ten opzichte van de aandelenuitgifte, voor de 

beursgenoteerde ondernemingen              69 

 

Figuur 3.2 Uitgifte van externe financiering ten opzichte van de schulduitgifte, voor de 

beursgenoteerde ondernemingen              69 

 

7 



Lijst van tabellen 
 
Tabel 2.1: Overzicht van de empirisch studies naar de ‘Pecking order’ theorie       34 
 
Tabel 2.2: Determinanten van de schuldgraad en empirische relevantie        38 
 
Tabel 3.1. Aantal ondernemingen in de populatie en de steekproef, opgesplitst naar de beurs- en 
de niet-beursgenoteerde ondernemingen            43 
 
Tabel 3.2 Verdeling van de dummyvariabele externe financiering         46 
 
Tabel 3.3 Kruistabel tussen de externe financiering (Dextfin) en financieringstekort (Fintekort) 
voor de niet-beursgenoteerde variabelen              52 
 
Tabel 3.4 Correlatiematrix tussen afhankelijke (dummyvariabele externe financiering) en de 
onafhankelijke variabelen voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen        53 
 
Tabel 3.5 Correlaties tussen de verklarende variabelen voor de periode 1993-2002, voor de niet-
beursgenoteerde ondernemingen            54 
 
Tabel 3.6 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen, exclusief de variabele 
grootte                 55 
 
Tabel 3.7 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen, inclusief de variabele 
grootte                 55 
 
Tabel 3.8 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen, inclusief de variabele 
sectorgroei                56 
 
Tabel 3.9 Regressieresultaten waarbij de variabele financieringstekort gesplitst wordt naar 
effectief tekort en overschot voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen       57 
 
Tabel 3.10 Kruistabel tussen de binaire variabelen externe financiering (dextfin) en 
financieringstekort (fintekort) voor de steekproef van de beursgenoteerde ondernemingen    58  
 
Tabel 3.11 Correlatiematrix tussen afhankelijke (dummyvariabele externe financiering) en de 
verklarende en controlevariabelen             59 
 
Tabel 3.12: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, met als afhankelijke 
variabele de externe financiering             60 
 
Tabel 3.13: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, inclusief de variabele 
sectorgroei                 60 
 
Tabel 3.14: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de  
Financieringstekortvariabele opgesplitst wordt naar een tekort en een overschot variabele    60 
 
Tabel 3.15 Correlatiematrix tussen bruto-, nettoschulduitgifte en wijziging van de schuldgraad 
op financieringstekort 66 

8 



Tabel 3.16 Regressieresultaten van de afhankelijke variabele op financieringstekort      67 
 
Tabel 3.17 Uitgifte van externe financiering geregresseerd op de uitgifte van schulden, voor de 
beursgenoteerde ondernemingen              68 
 

9 



Inleiding 

 

De relevantie van een onderzoek naar het belang van de ‘Pecking order’ theorie voor Belgische 

ondernemingen kan in belangrijke mate gemotiveerd worden door de financiële architectuur 

waarin deze ondernemingen moeten opereren. 

Deze worden namelijk gekenmerkt door minder ontwikkelde kapitaalmarkt en is duidelijk 

bankgeoriënteerd net als in landen zoals Japan en Duitsland. Daartegen staan marktgeoriënteerde 

landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Belgische ondernemingen moeten 

zich dan ook voornamelijk richten tot financiële instellingen om externe financiering te 

bekomen.  

Het feit dat België gedomineerd wordt door KMO’s, is een andere belangrijke motivatie voor 

een onderzoek naar de kapitaalstructuur, en meer bepaald naar de ‘Pecking order’ theorie. 

KMO’s worden door hun gebrek aan transparantie, namelijk vaak in hun continuïteit en groei 

belemmerd omwille van financiële moeilijkheden. Naast het feit dat potentiële investeerders 

zich moeilijk een beeld kunnen vormen van de financiële situatie van de ondernemingen, 

vormen ook de emissiekost een drempel tot de financiële markt. Financiële intermediairs, 

zoals banken, spelen dan ook een belangrijke rol bij het overbruggen van de aanwezige 

informatie-asymmetrie (Diamond, 1984 en Berger en Udell, 1998). 

Dat slechts een beperkt aantal Belgische ondernemingen hebben toegang tot de 

kapitaalmarkt, waar ze echter geconfronteerd worden met een minder ontwikkelde 

aandelenmarkt. Het feit dat er slecht vier grote Belgische ondernemingen zijn met een rating, 

die zich zouden kunnen financieren via obligaties is en gevolg van de financiële architectuur 

en de kenmerken van de Belgische ondernemingen.  

De sterke aanwezigheid van de KMO’s en de minder ontwikkelde kapitaal- en obligatiemarkt 

zorgen er dus voor dat Belgische ondernemingen zich grotendeels moeten wenden tot private 

schulden en dan voornamelijk tot bankschulden (Vander Vennet R., Financiële economie I, 

2002, hst 4, blz. 26). 

 

Dit zou impliceren voor de ‘Pecking order’ theorie dat ondernemingen zich in de mate van 

het mogelijke intern moeten financieren, en als ondernemingen nood hebben aan externe 

financiering ze zich voornamelijk met bankgerelateerde producten moeten financieren.  
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Het empirisch onderzoek van deze scriptie heeft enerzijds tot doel een aantal theoretische 

aspecten van de pecking order theorie statistisch te toetsen, en anderzijds een algemeen beeld te 

geven van de manier waarop Belgische ondernemingen zich financieren.  

 

Er zal onderzocht worden of ondernemingen interne financiering boven externe financiering 

verkiezen. En als externe financiering noodzakelijk is of ondernemingen schulden prefereren 

boven aandelen.  

Er wordt zowel een steekproef van beursgenoteerde ondernemingen, als een steekproef van niet-

beursgenoteerde ondernemingen onderzocht.  

 

De eerste twee hoofdstukken omvatten het literatuurgedeelte. In het eerste hoofdstuk wordt een 

overzicht gegeven van de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën, zoals de irrelevantietheorie 

van Modigliani en Miller, de ‘Static tradeoff’ theorie, de ‘Free cashflow’ theorie, de 

signaaltheorie, de ‘Stakeholder’ theorie, de ‘Organizational’ theorie, de ‘Windows of 

opportunity’ theorie en de ‘Managerial optimism’ theorie. 

De ‘Pecking order’ theorie wordt dan gedetailleerd behandeld in het tweede hoofdstuk. Zowel de 

theoretische onderbouwing als de belangrijkste empirische studies worden naar voren gebracht. 

Het derde hoofdstuk behandelt het empirische onderzoek van deze scriptie. Er wordt een 

beschrijving gegeven van het statistisch model, de hypothesen, de variabelen, en de resultaten. 

Tot slot volgt het besluit met de belangrijkste conclusies van deze scriptie. 

 

 

De voertaal in de wetenschappelijke literatuur is het Engels, maar voor bepaalde begrippen 

bestaat er geen perfecte vertaling naar het Nederlands. Om geen afbreuk te doen aan de 

intrinsieke betekenis van sommige begrippen werd ervoor gekozen om het Engelstalige begrip te 

behouden,  
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Hoofdstuk 1:  Kapitaalstructuurtheorieën 
 

 

1.1 Inleiding 
 
Kapitaalstructuurtheorieën trachten een verklaring te geven voor de geobserveerde 

kapitaalstructuur van de onderneming (Harris en Raviv, 1991). Ze trachten na te gaan wat de 

keuze tussen schulden  en aandelen bepaald. Kapitaalstructuurtheorieën trachten de 

determinanten van de kapitaalstructuur op te sporen en trachten na te gaan of de kapitaalstructuur 

een invloed heeft op de ondernemingwaarde om zo een optimale kapitaalstructuur te vinden.  

 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën beschreven, 

beginnend met het ‘irrelevantietheorema’ van Modigliani en Miller, waarbij de kapitaalstructuur 

geen invloed heeft op de waarde van de onderneming in een perfecte kapitaalmarkt.  

Daarna worden de ‘Static tradeoff’ theorie, de ‘Free cashflow’ theorie, de ‘Pecking order’ 

theorie, de signaaltheorie, de ‘Stakeholder’theorie, de ‘Organizational’ theorie, de ‘Windows of 

opportunity’ theorie en de ‘Managerial Optimism’ theorie besproken die telkens uitgaan van één 

of meerdere imperfecties van de kapitaalmarkt.  

 

 

1.2  Irrelevantietheorema van Modigliani en Miller 
 

De basis voor het denken over de kapitaalstructuur, werd gelegd door Modigliani en Miller 

(1958). Ze stellen dat in een perfecte kapitaalmarkt de waarde van een onderneming 

onafhankelijk is van haar kapitaalstructuur. De veronderstellingen van een perfecte kapitaalmarkt 

zijn geen belastingen, geen transactiekosten, rationele beleggers, de beleggers hebben dezelfde 

homogene toekomstverwachtingen in verband met de resultaten van de onderneming en de 

operationele beslissingen worden exogeen verondersteld (Ooghe et al.,2002, blz. 230). 

Het irrelevantietheorema van Modigliani en Miller veronderstelt dat de kapitaalstructuur geen 

belang heeft voor de waarde van een onderneming. De waarde van een onderneming wordt 

uitsluitend bepaald door de winstgevendheid van haar activiteiten en niet door de manier waarop 

deze activiteiten gefinancierd worden. Daarenboven veronderstelden Modigliani en Miller ook 
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dat de gemiddelde kapitaalskost voor iedere onderneming volledig onafhankelijk is van haar 

kapitaalstructuur (Modigliani en Miller, 1958, blz. 268-269, 288). 

 

Modigliani en Miller (1963) hebben later de vennootschapsbelasting in hun model 

geïncorporeerd, om de hypothese van ‘geen belastingen’ in een perfecte kapitaalmarkt te 

corrigeren.  

Het belastingsvoordeel van interesten zorgt er namelijk voor dat de ondernemingswaarde en de 

kapitaalstructuur positief gerelateerd zijn. De optimale kapitaalstructuur resulteert dan in 

volledige schuldfinanciering, omwille van de fiscale aftrekbaarheid van de interesten op 

schuldkapitaal (Modigliani en Miller, 1963, blz. 434). 

 

Maar in praktijk bestaan er geen ondernemingen die volledig met schulden gefinancierd worden. 

Er zullen dus nog andere imperfecties bestaan die het gebruik van aandelen verklaren in de 

kapitaalstructuur van ondernemingen.  

 

Voortbouwend op het model van Modigliani en Miller, hield Miller (1977) later ook nog 

rekening met de personenbelastingen op inkomsten uit dividenden en interesten. Volgens 

Miller (1977) is de kapitaalstructuur irrelevant als je zowel rekening houdt met de 

personenbelasting als met de vennootschapsbelasting, want in een evenwichtssituatie heffen deze 

twee effecten elkaar op. Miller veronderstelt hierbij dat de personenbelasting op inkomsten uit 

aandelen nul is en dat alle emissies risicovrij zijn. Een wijziging in de schuldgraad heeft in dit 

geval geen invloed op het inkomen na belasting indien de personenbelasting op interesten gelijk 

is aan de vennootschapsbelasting, waardoor er indifferentie ontstaat bij de keuze tussen aandelen 

en schuldfinanciering (Miller, 1977, blz. 268). De waarde van een onderneming, in evenwicht, 

zal dus ondanks de aftrekbaarheid van interesten onafhankelijk zijn van de kapitaalstructuur 

(Miller, 1977, blz. 269). 

 

 

Andere auteurs hielden ook rekening met faillissementskosten (Kraus en Litzenberger, 1973). 

De faillissementskosten omvatten de kosten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt als 

ze in financiële moeilijkheden komt of bij faillissement. Deze kosten stijgen als de 

winstgevendheid of de liquiditeit van de onderneming daalt en de dreiging van deze kosten zal 

ondernemingen een lagere schuldgraad laten vooropstellen (Fama en French, 2002, blz. 6)  

(cfr.infra: 1.3 Static tradeoff theorie). 
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Jensen en Meckling (1976) beschrijven een andere imperfectie van de kapitaalmarkt. 

Meerbepaald wat gebeurt er als de operationele beslissingen niet exogeen zijn, met agency 

kosten als gevolg. Deze kosten ontstaan door de scheiding tussen de controle en eigendom van 

een onderneming, enerzijds heb je de belangenconflicten tussen het management en de 

aandeelhouders en anderzijds tussen de aandeelhouders en de schuldeisers (cfr. infra 1.4 Free 

cashflow theorie). 

 

Myers (1984) verwierp de hypothese van ‘geen transactiekosten’ van Modigliani en Miller 

(1958), want volgens Myers bestaat er wel transactiekosten toe te schrijven aan de 

asymmetrische informatie tussen de onderneming en de markt (Cfr. infra 1.5 Pecking order 

theorie) 

 

Een laatste imperfectie die hier besproken wordt zijn de niet-interestgebonden 

belastingsvoordelen. DeAngelo en Masulis (1980) toonden aan hoe niet-interestgebonden 

belastingsvoordelen, zoals de belastingsvoordelen van afschrijvingen of waardeverminderingen, 

de voordelen van de aftrekbaarheid van interesten teniet kunnen doen.   

Hoe meer niet-interestgebonden belastingsvoordelen, hoe kleiner de kans dat de onderneming 

kan genieten van alle belastingsvoordelen verbonden aan de interestbetalingen op 

schuldfinanciering. Men gaat er vanuit dat er een negatieve relatie bestaat tussen de niet-

interestgebonden belastingsvoordelen en de schuldgraad. 

 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën besproken. Deze 

theorieën benadrukken telkens één of meerdere imperfecties die de perfecte werking van de 

kapitaalmarkt verhinderen.  

 

 

1.3  Static tradeoff theorie 
 

De ‘Static tradeoff’ theorie was de eerste theorie die reageerde op het irrelevantietheorema van 

Modigliani en Miller (1958). Volgens deze theorie zullen ondernemingen wel een optimale 

kapitaalstructuur bepalen en nastreven. 
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Myers (1984, blz. 577) formuleerde de Static tradeoff hypothese als volgt:  
“De optimale schuldgraad van een onderneming wordt bepaald door de kosten en opbrengsten 

van nieuwe schuldfinanciering tegen elkaar af te wegen. De onderneming moet dus de waarde 

van de belastingsvoordelen van interesten op schulden afwegen ten opzichte van de kosten van 

financiële moeilijkheden of faillissementskosten.”  

 

▪ De belastingsvoordelen van interesten zijn gerelateerd met de 

vennootschapsbelasting die schulden bevoordeelt ten opzichte van aandelenkapitaal. De 

interesten op schuldfinanciering zijn fiscaal aftrekbaar van de bedrijfswinsten en dit in 

tegenstelling tot dividenden op gewone of preferente aandelen. Hoe hoger de 

belastingsvoet hoe hoger deze discriminatie (Miller, 1963, blz. 381-382). Om van de 

fiscale aftrekbaarheid van de interesten te genieten moet een onderneming wel voldoende 

winst maken.  

  

▪ De faillissementskosten omvatten de kosten die zich voordoen als een onderneming in 

financiële moeilijkheden komt of bij faillissement. Ze omvatten de wettelijke en administratieve 

kosten van een faillissement, maar ook de agency kosten, moral hazard, controle- en 

contractkosten die de waarde van de onderneming kunnen vernietigen (Myers, 1984, blz. 580). 

De verwachte faillissementskosten stijgen als de winstgevendheid daalt en de dreiging van deze 

kosten zal minder winstgevende ondernemingen een lagere schuldgraad laten vooropstellen 

(Fama en French, 2002, blz. 6). 

 

De ‘Static tradeoff’ theorie impliceert dus dat iedere onderneming zich naar haar optimale 

schuldgraad begeeft, door aandelenkapitaal door schulden te vervangen als de 

belastingsvoordelen van interesten groter zijn dan de faillissementskosten. Dit zal de 

onderneming doen tot op het punt waar de ondernemingswaarde gemaximaliseerd wordt. De 

ondernemingen kan haar optimale schuldgraad ook omgekeerd bereiken door schulden te 

vervangen door aandelen als faillissementskosten hoger zijn dan de belastingsvoordelen van de 

interesten op schuldkapitaal. In figuur 1.1 is de tradeoff rekening houdend met de 

belastingsvoordelen van interesten en de faillissementskosten, tussen schulden en kapitaal 

geïllustreerd,. 
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  Marktwaarde van  

  de onderneming 

  CW1 belastingsvoordeel van interesten  CW faillissementskosten    

     

    

 

 

ondernemingswaarde onder volledige   
eigen vermogen financiering 

 

       

 Optimum          Schulden   

 Figuur 1.1: De Static Tradeoff theorie van de kapitaalstructuur  

(Bron: Myers, 1984, blz. 577) 

 

De ‘Static tradeoff’ theorie stelt dus dat in afwezigheid van aanpassingskosten, de geobserveerde 

schuldgraad voor iedere onderneming gelijk moet zijn aan de optimale schuldgraad  (Myers, 

1984, blz. 577). 

 

 

1.4 Free cashflow theorie 
 

De ‘Free cashflow’ theorie van Jensen en Meckling (1976) is gebaseerd op de agency kosten die 

ontstaan tengevolge van de scheiding van eigendom en controle in een onderneming.  

Deze scheiding van eigendom en controle geeft aanleiding tot belangenconflicten in de 

onderneming. Enerzijds tussen het management en de aandeelhouders en anderzijds tussen de 

aandeelhouders en de schuldeisers. 

 

“Een agency relatie is een contract waar iemand (de principal) één of meerdere personen (de 

agent) inhuurt om in zijn naam te handelen, waardoor een deel van de beslissingsbevoegdheid 

wordt gedelegeerd” (Jensen en Meckling, 1976, blz 308-309). Het is de bedoeling dat de agent 
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handelt zoals de principal het zelf zou hebben gedaan. Maar als beide partijen hun nut 

maximaliseren, zal de agent niet altijd handelen in belang van de principal. De principal kan dit 

verhinderen door stimuli te geven aan de agent of door hem te controleren.  

 

Het bestaan van tegengestelde belangen tussen de principal en de agent zal aanleiding geven tot 

bepaalde kosten in de agency relatie. 

Deze agency kosten worden door Jensen en Meckling (1976, blz. 309) onderverdeeld in drie 

groepen: 

- ‘monitoring’ kosten of de kosten voor de principal om de agent te controleren. 

- ‘bonding’ kosten of de kosten die de agent moet maken om de principal te overtuigen dat 

hij bepaalde acties niet zal ondernemen die de belangen van de principal zou schaden, 

voorbeeld door het opstellen van goede contracten. 

- residu kosten of de opportuniteitskosten als gevolg van suboptimale 

investeringsbeslissingen, ondanks de ‘monitoring’ en ‘bonding’kosten. 

 

Het agency-probleem is het sterkst aanwezig bij bedrijven met hoge ‘free cash flows’. Het 

management kan namelijk beschikken over deze middelen en kan deze middelen aanwenden 

voor doeleinden die ten koste zijn van de aandeelhouders. Jensen (1986, blz. 323) definieert de 

term ‘Free cash flow’ als het overschot aan liquide middelen nadat alle investeringsprojecten 

met een positieve netto contante waarde zijn uitgevoerd. De vrije kasstroom is dan het bedrag dat 

voor uitkering beschikbaar is. De manier waarop deze middelen uitgekeerd worden, kan 

aanleiding geven tot conflicten tussen de aandeelhouders en managers. Het management heeft de 

bevoegdheid over het gebruik van de vrije kasstroom en kan deze middelen investeren in 

projecten waarbij ze persoonlijk voordeel heeft. Hoewel ze in het belang van de aandeelhouders 

moet handelen. Dit houdt in dat het management de vrije kasstroom moet uitkeren onder de 

vorm van dividenden wanneer er geen investeringsprojecten met een positieve netto contante 

waarde meer kunnen uitgevoerd worden.  

 

Een mogelijke oplossing voor het agency-probleem is meer schuldfinanciering aangaan. 

Schulden brengen interest- en afbetalingsverplichtingen met zich mee, die op hun beurt de vrije 

kasstroom doen dalen. Dit heeft tot gevolg dat het management niet alle liquide middelen van de 

onderneming kan aanwenden waarbij ze persoonlijk voordeel heeft en die ten koste van de 

aandeelhouders zijn.  
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Een belangrijk verschil tussen schuld- en aandelenkapitaal is dus het feit dat de schuldeisers het 

management verplicht interesten te betalen, daar waar de aandeelhouders het management niet 

kan verplichten tot het uitbetalen van een dividend.  

Schuldfinanciering zal de agency kosten van ‘free cashflows’ dus doen dalen door de kasstroom 

die voor het management beschikbaar is om vrij uit te geven, te beperken. Deze controle-effecten 

van schulden zijn een potentiële determinant van de kapitaalstructuur. Aangezien managers de 

vrije kasstroom niet meer kunnen aanwenden voor projecten waar ze persoonlijk voordeel bij 

hebben of niet langer kunnen verspillen aan inefficiënties van de organisatie, zorgt het gevaar om 

de schuld.niet meer te kunnen terugbetalen voor een effectieve motivatie voor management. Dit 

zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat de organisatie efficiënter wordt. 

 

De optimale kapitaalstructuur volgens de ‘Free cash flow’ theorie ontstaat door een afweging 

van de agency kosten van eigen vermogen ten opzichte van de agency kosten van schulden, 

waaronder faillissementskosten (Jensen, 1986, blz. 324). 

 

Volgens Stulz (1990) is het aangaan van bijkomende schulden een interessante manier om zowel 

over- als onderinvestering te beperken bij een onstabiele kasstroom. Overinvestering ontstaat 

omdat managers er naar zullen streven alle beschikbare liquide middelen te investeren, ook al is 

een uitbetaling onder de vorm van dividenden aan de aandeelhouders in sommige gevallen 

aangewezen. De intrest- en kapitaalsaflossingen van schulden verminderen de vrije kasstroom, 

waardoor inefficiënte overinvesteringen niet meer mogelijk zijn. De bijkomende fondsen kunnen 

op hun beurt gebruikt worden om winstgevende investeringsprojecten te financieren die het door 

opportunistische gedrag van de aandeelhouders niet uitgevoerd zouden worden.  

 

1.5  Pecking order theorie 
 

De pecking order theorie gaat in tegen de ‘Static tradeoff’ en de ‘Free cashflow’ theorie die een 

optimale kapitaalstructuur nastreven. Volgens de pecking order theorie is de kapitaalstructuur 

gebaseerd op een rangorde in de financieringsbronnen. Ondernemingen zullen slechts gebruik 

maken van een bepaald financieringsinstrument indien de mogelijkheid tot het gebruik van een 

beter instrument is uitgeput. Zo wordt interne financiering geprefereerd boven externe 

financiering en indien externe financiering toch noodzakelijk is, worden schulden geprefereerd 

boven aandelen.  
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Deze rangorde in de verschillende financieringsinstrumenten is gebaseerd op de asymmetrische 

informatie. problemen 

Asymmetrische informatie is een situatie waarbij de insiders van een onderneming (de 

managers) meer weten dan de outsiders (zowel de bestaande aandeelhouders als de nieuwe 

aandeelhouders en schuldeisers). Bijvoorbeeld, het management van een onderneming heeft 

doorgaans veel betere informatie over de werkelijke winstvooruitzichten van de onderneming 

dan de kleine belegger die aandelen of obligaties koopt (Myers en Majluf, 1984). 

 

Het bestaan van asymmetrische informatie heeft aanleiding tot adverse selection en moral 

hazard.problemen. (Vander Vennet, 2002, hoofdstuk 4, blz. 24). 

▪ adverse selection doet zich ex ante voor. De ondernemingen met (potentieel) slechte 

kredietrisico’s doen de grootste inspanningen om leningen te bekomen omdat ze reeds op 

voorhand weten dat de kans op terugbetaling gering is. Eén van de mogelijke gevolgen is dat 

investeerders beslissen om geen fondsen meer ter beschikking te stellen voor om het even 

welke vrager naar middelen, zelfs als heeft deze vrager een goed risicoprofiel. 

▪ moral hazard treedt ex post op. Degene die de fondsen ter beschikking stelt loopt het 

risico dat de ontlener activiteiten onderneemt die niet stroken met het doel waarvoor de 

fondsen uitgeleend zijn en die de kans op niet-terugbetaling verhogen. Eenmaal ontleners de 

middelen ter beschikking hebben kunnen ze immers grote risico’s nemen die misschien een 

hoger verwacht rendement hebben maar tezelfdertijd het ondernemingsrisico en dus de kans 

op faling aanzienlijk opdrijven. Ook in dit geval kunnen de uitleners, wanneer ze het 

probleem van moral hazard erkennen, beslissen om geen middelen meer uit te lenen.  

Akerlof illustreerde aan de hand van de tweedehandsmarkt voor auto’s het probleem van 

asymmetrische informatie. Hij stelt dat potentiële kopers niet in staat zijn om de kwaliteit van de 

tweedehands auto’s te beoordelen. Met als gevolg dat kopers uitgaan van de gemiddelde 

kwaliteit om de prijs die ze maximaal willen betalen vast te leggen. Maar wagens van een betere 

kwaliteit zijn duurder en worden zo uit de markt geprijsd. Terwijl de verkopers van wagens van 

slechte kwaliteit zeer gewillig zijn om hun wagen aan die prijs te verkopen. Als gevolg van deze 

adverse selection zullen maar weinig goede tweedehandswagens worden aangeboden en zal de 

kwaliteit van de gebruikte auto’s die op de markt worden aangeboden gemiddeld laag zijn. 

Uiteindelijk zal de markt ineenstorten door het asymmetrische informatie probleem (Akerlof, 

1970, blz. 503). 
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Een analoog probleem stelt zich op effectmarkten, namelijk op de obligatie- en aandelenmarkten. 

Een investeerder kan, wegens gebrek aan accurate informatie, moeilijk een onderscheid maken 

tussen goede ondernemingen met hoge winstverwachtingen en een laag risico en slechte 

bedrijven met een lage winstverwachtingen en een hoog risico. In dergelijke situatie zal de 

investeerder slechts bereid zijn een gemiddelde prijs te betalen voor de aandelen. Het 

management van een onderneming, die per definitie ‘inside’ informatie heeft en weet dat de 

onderneming van het goede type is, zal niet bereid zijn de aandelen te verkopen tegen een prijs 

die slechts een gemiddelde kwaliteit weerspiegelt. Enkel bedrijven die weten dat ze van het 

slechte type zijn zullen actief aandelen trachten te verkopen. De investeerders leren dit spel vrij 

vlug en beslissen daarom geen effecten meer te kopen. We krijgen een uitkomst die sterk gelijkt 

op die van de tweedehandsmarkt voor wagens. De implicatie is dat directe financiering via 

aandelenmarkten suboptimaal is in het geval van asymmetrische informatie. Dezelfde 

overwegingen spelen mee op de obligatiemarkt, waar ondernemingen met een goed kredietrisico 

niet bereid zullen zijn een relatief hoge gemiddelde rentevoet te betalen (Vander Vennet, 2002, 

hoofdstuk 4, blz. 26). 

 

Asymmetrische informatie en de ermee geassocieerde adverse selection en moral hazard 

problemen kunnen op twee manieren verholpen worden. Enerzijds door betere informatie te 

verspreiden en anderzijds door de tussenkomst van geloofwaardige intermediairs.  

 

De volledige theoretische onderbouwing van de pecking order theorie wordt uitgebreid 

besproken in het volgende hoofdstuk (Cfr. Infra 2.1). 
 

 

1.6 Signaaltheorie 
 

De signaaltheorie van Leland en Pyle (1977) bouwt verder op het ‘lemons’ probleem van 

Akerlof.  

Het is moeilijk of zelfs onmogelijk voor (potentiële) investeerders om een onderscheid te maken 

tussen goede en slechte informatie. Dit heeft tot gevolg dat de prijs gebaseerd is op de 

gemiddelde kwaliteit.  

Het bestaan van asymmetrische informatie zal ertoe leiden dat voor de financiering van een 

project van goede kwaliteit, informatieoverdracht naar de investeerders noodzakelijk is. Maar het 

moral hazard probleem voorkomt deze directe overdracht van informatie. Een alternatief dat wel 
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informatie over de kwaliteit van het project verspreidt naar de investeerders is een actie van de 

ondernemer die kan geobserveerd worden door de markt, bijvoorbeeld als de ondernemer bereid 

is zelf in het project te investeren. Indien een persoon die over ‘inside information’ beschikt, in 

de onderneming investeert, duidt dit op het feit dat ze in het investeringsproject en de 

onderneming geloven. Dit geldt als een positief signaal naar de markt en potentiële investeerders 

toe en doet het probleem van asymmetrische informatie gedeeltelijk verminderen.  

De signaaltheorie stelt dat als de ondernemer zelf een deel van het investeringsproject financiert 

dit een geloofwaardig signaal over de kwaliteit van zijn project overbrengt naar externe 

financiers (Leland en Pyle, 1977, blz. 371). 

Persoonlijke waarborgen kunnen ook een positief signaal naar buiten toe brengen. Zo stellen 

Berger en Udell (1998, blz. 626) dat ondernemers vaak aansprakelijk zijn met hun totale 

vermogen voor de schulden die zij aangegaan zijn bij de banken. 

 

In tegenstelling tot Modigliani en Miller zal volgens de signaaltheorie, de kapitaalstructuur van 

een onderneming verband houden met het vermogen ingebracht door de ondernemer zelf.  

 

 

1.7 Stakeholder theorie 
 

De traditionele kapitaalstructuurtheorieën richten zich enkel tot de kapitaalverschaffers van een 

onderneming, zoals de aandeelhouders en de schuldeisers. Maar Cornell en Shapiro (1987) 

geloven dat er ook nog andere belanghebbenden, naast de investeerders en het management, een 

belangrijke rol spelen in het financieel beleid van een onderneming. Deze belangengroepen zijn 

mensen die impliciete rechten hebben in de onderneming, zoals bijvoorbeeld het personeel, 

leveranciers, klanten,…  

Impliciete rechten kunnen niet omschreven worden in een contract omdat ze zodanig vaag en 

situatiegebonden zijn, bijvoorbeeld werkzekerheid, tijdige levering, continue dienstverlening,  

productgaranties,… Bovendien kunnen ze niet verhandeld worden los van de goederen of 

diensten die de onderneming verkoopt. Omdat ze niet contractueel gebonden zijn aan de 

onderneming hebben ze dan ook weinig wettelijke houvast.  

Cornell en Shapiro stellen dat ondernemingen die in de toekomst veel verplichtingen moeten 

nakomen als gevolg van de impliciete rechten die vandaag verkocht worden, de schulden zullen 

beperken. Deze strategie wekt bij de belangengroepen vertrouwen zodat de onderneming de 

21 



huidige impliciete rechten tegen een hogere prijs kan verkopen (Cornell en Shapiro, 1987, blz. 7-

9 en Durinck et al., 1995, blz. 19). 

 

Gevolg van de ‘Stakeholder’ benadering is enerzijds dat de respons van de aandelenprijs op 

aankondiging van nieuwe externe financiering afhankelijk is van de mate waarin die 

aankondiging informatie bevat over de investeerders of over andere belanghebbenden. 

Anderzijds impliceert de ‘Stakeholder’ theorie ook dat het management hun financieringspolitiek 

kiest in functie van haar belanghebbenden en dat door een afweging te maken tussen de huidige 

waarde van alle toekomstige impliciete rechten die de onderneming verwacht te verkopen en de 

verwachte kosten verbonden aan het naleven van huidige en toekomstige impliciete rechten 

(Cornell en Shapiro, 1987, blz. 8). 

 

 

1.8 De Organizational theorie 
 
In tegenstelling tot de vorige kapitaalstructuurtheorieën, die de waardemaximalisatie voor de  

aandeelhouders als doel hadden, vertrekt Myers (1993) van een ander uitgangspunt.  Hij gaat uit 

van de totale ondernemingswaarde in plaats van enkel de aandeelhouderswaarde. Het 

onderscheid tussen de aandeelhouderswaarde en de ondernemingswaarde kan aangetoond 

worden aan de hand van het voorbeeld van de dividendpolitiek. Een dividend van één dollar per 

aandeel doet de aandelenprijs met één dollar dalen, waardoor de waarde voor de aandeelhouders 

gelijk blijft. De ondernemingwaarde daalt hierdoor echter met één dollar per aandeel, omdat het 

management die doller niet meer kan beheren en gebruiken voor investeringen (Myers, 1993, 

blz. 10).  

 

De ‘Organizational’ theorie vertrekt van de ‘Free cashflow’ theorie van Jensen (1986), die stelt 

dat schuldfinanciering het management kan verplichten om de interesten en aflossingen te 

betalen en het management bijgevolg minder misbruik kan maken van de liquide middelen van 

de onderneming. 

 

De doelstelling van het management zou de maximalisatie van de ondernemingswaarde moeten 

zijn. De ondernemingswaarde is volgens de ‘organizational’ theorie gelijk aan de som van de 
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aandeelhouderswaarde en het personeelssurplus2. Het personeelssurplus kan de vorm aannemen 

van bonussen, winstparticipatie, aandelenopties voor de werknemers, die evolueren met de 

financiële situatie van de onderneming. Wanneer de onderneming het goed doet zullen zowel de 

aandeelhouders als de werknemers ervan profiteren, respectievelijk door een hoger dividend of 

door een hogere bonus en omgekeerd. Bijgevolg zullen de aandeelhouders en het personeel 

dezelfde doelstellingen nastreven, namelijk de maximalisatie van de ondernemingswaarde. Het 

nastreven van dezelfde doelstellingen doen de belangenconflicten tussen de aandeelhouders en 

het management en de daarmee verbonden agency kosten dalen (Myers, 1993, blz. 10). 

 

 

1.9 Windows of opportunity theorie 

 
De ‘windows of opportunity’ theorie gaat ervan uit dat de belangrijkste determinant van de 

kapitaalstructuur de ‘market timing’ is.  

De ‘market timing’ duidt op het inspelen op de prijsschommelingen op de kapitaalmarkt. In 

realiteit worden aandelen uitgegeven aan hoge prijzen, terwijl de terugkoop van aandelen gebeurt 

aan lagere prijzen. De onderliggende reden is om optimaal gebruik te maken van de tijdelijke 

schommelingen in de aandelenprijzen of de prijzen van andere financieringsinstrumenten. (Baker 

en Wurgler, 2002, blz. 1) 

 

Volgens de ‘windows of opportunity’ theorie is er geen optimale kapitaalstructuur, maar is de 

huidige kapitaalstructuur het resultaat van alle de financieringsbeslissingen uit het verleden 

gebaseerd op de ‘market timing’. De belangrijkste determinant voor de keuze van aandelen of 

schulduitgifte is de relatieve prijs ervan. 

 

Door de ‘windows of opportunity’ theorie aan de pecking order theorie te linken kan de ‘The 

windows of opportunity pecking order‘ opgesteld worden (Ritter, 2004) (Cfr. infra 2.2.2) 

 

 

1.10 Managerial optimism theorie 
 

                                                 
2 Personeelssurplus is een vrije vertaling van het begrip Employees’ surplus (Myers, 1993, blz. 10). 
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De ‘managerial optimism’ theorie (Heaton, 2002) beschrijft de gevolgen van irrationaliteit van 

het management. Deze irrationaliteit houdt in dat managers te optimistisch of te zelfzeker zijn 

over activiteiten of resultaten waartoe ze zelf hebben bijgedragen of die ze beheren.  

Een eerste kenmerk van managers die te optimistisch zijn is dat ze geloven dat de kapitaalmarkt 

de risicovolle effecten van de onderneming onderwaardeert. De managers kunnen daarom 

beslissen om geen nieuwe externe financiering uit te geven aan een volgens hen te lage prijs. 

Hieruit blijkt dat de voorkeur voor interne financiering. Bijgevolg kunnen ze de 

investeringsprojecten met positieve netto contante waarde niet doorvoeren als ze niet over 

voldoende interne middelen beschikken.  

Een tweede kenmerk van optimistische managers is dat ze de waarde van de onderneming 

overwaarderen. Het management zal systematisch de toekomstige cashflows en 

investeringsprojecten overwaarderen. Projecten met een negatieve netto contante waarde worden 

daarom gepercipieerd als projecten met een positieve netto contante waarde. Indien het 

management deze investeringsprojecten met negatieve netto contante waarde toch doorvoert 

vernietigt ze in feite een deel van de ondernemingswaarde.  

Optimistische managers willen dus te veel investeringen doorvoeren, maar ze willen hiervoor 

geen nieuwe externe financiering aangaan, omdat deze effecten door de kapitaalmarkt 

ondergewaardeerd worden.  

 

Het financieringsbeleid komt dus overeen met de ‘Pecking order’ theorie, namelijk het 

management geeft de voorkeur aan interne financiering, omdat de uitgifte van externe 

financiering te kostelijk is doordat de kapitaalmarkt de effecten van de onderneming 

onderwaardeert.  

Maar de onderliggende redering van deze financieringshiërarchie is wel verschillend. Volgens de 

‘Pecking order’ theorie is deze financieringspolitiek gebaseerd op het feit het management over 

informatie beschikt die de markt niet geeft, terwijl de ‘managerial overoptimism’ theorie ervan 

uitgaat dat de financieringspolitiek gebaseerd is op een verschil in verwachtingen door het 

management en de kapitaalmarkt (Heaton, 2002, blz. 43) 

 

 

1.11 Besluit 
 

24 



De kapitaalstructuurtheorieën besproken in dit hoofdstuk verwerpen dus de irrelevantietheorie 

van Modigliani en Miller (1958), waar de waarde van de onderneming onafhankelijk is van de 

schuldgraad. Door zich op één of meerdere imperfecties van de kapitaalmarkt te concentreren, 

trachten deze kapitaalstructuurtheorieën een verklaring te vinden voor de in realiteit 

geobserveerde schuldgraad van de ondernemingen.  

De ‘Static tradeoff’ theorie weegt de belastingsvoordelen van interesten tegen de 

faillissementskosten af om zo een optimale schuldgraad te bekomen.  

De ‘Free cashflow’ theorie maakt dan weer een afweging tussen de agencykosten van eigen 

vermogen ten opzichte van de agencykosten van schulden.  

De ‘Pecking order’ theorie is gebaseerd op de kosten van asymmetrische informatie en resulteert 

in een financieringshiërarchie in plaats van een optimale schuldgraad. Ondernemingen verkiezen 

de veiligste financieringsinstrumenten, te beginnen bij interne financiering, vervolgens schulden 

en pas in laatste instantie aandelen. 

De signaaltheorie is ook gebaseerd op het asymmetrische informatie probleem. Daarbij wordt 

gesteld dat het investeren van een persoon met ‘inside’ informatie in de onderneming een 

positief signaal naar de markt overbrengt over de kwaliteit van de onderneming. 

De ‘Stakeholder’ theorie houdt naast de kapitaalverschaffers en het management ook nog 

rekening met andere belanghebbenden van de onderneming. De kapitaalstructuur wordt bepaald 

door een afweging te maken tussen de huidige waarde en van de kosten verbonden aan de 

impliciete rechten van de belanghebbenden van de onderneming.  

De ‘Organizational’ theorie die uitgaat van de maximalisatie van de ondernemingwaarde in 

plaats van de aandeelhouderswaarde, waardoor het management en de aandeelhouders dezelfde 

doelstellingen nastreven en de agencykosten doen verdwijnen.  

De ‘Windows of opportunity’ theorie voegt een tijdsdimensie toe aan de kapitaalstructuur, de 

‘market timing’ wordt hier als belangrijkste determinant van de kapitaalstructuur beschouwd. 

Net zoals de ‘Managerial optimism’ theorie wordt interne financiering geprefereerd boven 

externe financiering, omdat het management van de onderneming ervan overtuigd is dat de 

kapitaalmarkt de risicovolle effecten van de onderneming altijd overwaardeert.  
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Hoofdstuk 2: Pecking order theorie van de kapitaalstructuur 

 

 

2.1 Inleiding 
 

In het vorige hoofdstuk werden de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën besproken. In dit 

hoofdstuk wordt de ‘Pecking order’ theorie nader bekeken. Zowel de theoretische onderbouwing 

als de empirische onderzoeken worden vanuit verschillende standpunten bekeken. 
 

In een eerste paragraaf wordt de theoretische onderbouwing van de ‘Pecking order’ theorie 

verder uitgewerkt. Dit gebeurde vooral door Myers (1984) en Myers en Majluf (1984). 

In een tweede paragraaf worden de empirische studies en de mogelijke testen beschreven.  

In een derde paragraaf wordt kort ingegaan op de determinanten van de schuldgraad.  

 

 

2.2 Theoretische onderbouw van de ‘Pecking order’ theorie  
 

Hoewel de ‘Pecking order’ hypothese niet nieuw was, was Myers de eerste die deze terminologie 

gebruikte (Myers, 1984, blz. 581).  

Donaldson observeerde reeds in 1961 dat “het management een sterke voorkeur heeft voor 

interne kasstromen als een bron voor nieuwe financieringsprojecten. Externe financiering wordt 

uitgesloten, behalve voor occasionele, niet vermijdbare financieringstekorten” (Donaldson, 1961, 

blz. 67). Bovendien benadrukte hij dat het management geen optimale kapitaalstructuur nastreeft 

maar eerder een hiërarchie in haar financieringsinstrumenten volgt.  

 

Naast Myers wordt er ook kort ingegaan op enkele varianten van de ‘Pecking order’ theorie, 

namelijk de ‘Windows of opportunity pecking order’ en de financiële groeicyclus. 

 

2.2.1. Myers, 1984 

Myers (1984, blz. 581) formuleerde de ‘Pecking order’ hypothese op basis van vier 

veronderstellingen. (i) Ondernemingen verkiezen interne financiering boven externe financiering. 
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(ii) Het dividendbeleid van een onderneming is weinig flexibel. (iii) De intern gegenereerde 

kasstromen zijn niet altijd gelijk aan de investeringsuitgaven, doordat het dividendbeleid weinig 

flexibel is en door onvoorspelbare fluctuaties in de winstgevendheid en in de 

investeringsopportuniteiten. Als de investeringsuitgaven groter zijn dan de kasstromen zal de 

onderneming haar kaspositie moet aanspreken. Zijn de uitgaven kleiner dan de kasstromen dan 

zal zij haar kaspositie kunnen aanvullen of haar schulden terugbetalen. (iv) Als de onderneming 

nood heeft aan externe financiering, zal de onderneming eerst de veiligste effecten uitgeven. Ze 

zal starten met de uitgifte van schulden, pas daarna met hybride effecten zoals converteerbare 

obligaties en slechts in laatste instantie door de uitgifte van aandelen. Er bestaat dus geen vooraf 

gedefinieerde optimale schuldgraad, omdat de twee vormen van eigen vermogen, intern 

gegenereerde middelen en extern aangetrokken aandelenkapitaal, op de uitersten van deze 

hiërarchie staan, respectievelijk aan het begin en op het einde.  

 

De ‘Pecking order’ theorie is gebaseerd op een rangorde in de financieringsvormen en niet op het 

bepalen van een optimale schuldgraad. Een onderneming zal haar financieringstekort in eerste 

instantie intern financieren. Slechts indien het gebruik van deze financieringsvorm is uitgeput, 

zal de onderneming zich wenden tot externe financiering. Daarbij zal de onderneming zich 

richten tot de veiligste vorm van externe financiering namelijk tot private schuldfinanciering. Als 

ook deze financieringsvorm te duur wordt of uitgeput is, dan kan de onderneming in laatste 

instantie overgaan tot een aandelenemissie. Volgens Myers is de geobserveerde schuldgraad van 

een onderneming dus gelijk aan de cumulatieve behoefte aan externe financiering uit het 

verleden. 

 

Myers en Majluf (1984, blz. 189-190) hielden in hun model rekening met de volgende 

veronderstellingen met betrekking tot de asymmetrische informatie problemen tussen de 

onderneming en de kapitaalmarkt. (i) Het management handelt in het belang van passieve, 

bestaande aandeelhouders. (ii) Bovendien beschikt het management over informatie waarover de 

(potentiële) investeerders niet beschikken en beide partijen zijn zich daarvan bewust. Deze 

informatie-asymmetrie is een vaststaand gegeven en het management kan zijn informatie niet 

kosteloos delen met de markt. (iii) De kapitaalmarkt is perfect en efficiënt in semi-sterke zin, dat 

wil zeggen dat de investeerders enkel beschikken over de publiekelijk beschikbare informatie, 

maar niet over de ‘inside’ informatie van de onderneming. Bovendien gaat een aandelenuitgifte 

niet gepaard met transactiekosten en de marktwaarde van een aandeel wordt gegeven door de 

verwachte toekomstige waarde gegeven de informatie waarover de markt beschikt. 
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Gebaseerd op deze veronderstellingen gaan Myers en Majluf (1984, blz. 194) ervan uit dat het 

management liquide middelen aanhoudt uit voorzorg om nieuwe investeringen te financieren of 

om onverwachte fluctuaties in het financieringstekort op te vangen. Op die manier moet de 

onderneming - zolang er voldoende interne middelen beschikbaar zijn - geen nieuwe schulden 

aangaan of aandelen uitgeven. Als de onderneming te sterk ondergewaardeerd wordt door de 

markt kan het management beslissen om het investeringsproject niet door te voeren om bijgevolg 

geen risicoloze effecten te moeten uitgeven. Door geen gebruik te maken van externe 

financiering vermijdt de onderneming bovendien conflicten tussen de bestaande en de nieuwe 

aandeelhouders.  

 

De verklaring van de ‘Pecking order’ theorie is gebaseerd op de kosten van asymmetrische 

informatie. De eerste veronderstelling van de ‘Pecking order’ theorie, die stelt dat 

ondernemingen interne financiering prefereren ten opzichte van externe financiering, is gebaseerd 

op de kosten die gepaard gaan met de uitgifte van externe financiering (Myers, 1984, blz. 584). 

Deze kosten bestaan enerzijds uit de administratie- en uitgiftekosten en zijn anderzijds 

gerelateerd aan het feit dat risicovolle aandelen of obligaties door de kapitaalmarkt onderprijsd 

worden. De kapitaalmarkt of de externe kapitaalverschaffers zullen de onderneming 

onderwaarderen, omdat ze minder informatie hebben over het verwachte risico en rendement van 

de nieuwe investeringen van de onderneming dan het management. Dit kan ertoe leiden dat het 

voor de bestaande aandeelhouders volkomen oninteressant wordt een investering door te voeren 

indien daarvoor de uitgifte van nieuwe aandelen vereist is. Indien de uitgifte van nieuwe externe 

financiering te sterk ondergewaardeerd wordt en de onderneming verplicht wordt om deze 

nieuwe schulden of aandelen uit te geven aan een te lage uitgifteprijs, is dit ten koste van de 

bestaande aandeelhouders. Als de onderwaardering te groot is, creëert het asymmetrische 

informatieprobleem ook nog een indirecte kost, namelijk de mogelijkheid dat de onderneming 

verkiest om geen externe financiering uit te geven en daardoor een investering met een positieve 

netto contante waarde niet zal doorvoeren. Deze kost kan de onderneming vermijden door 

voldoende interne kasstromen te genereren om zijn investeringsopportuniteiten met positieve 

netto contante waarde intern te financieren, omdat interne financiering en risicovrije schulden 

door de kapitaalmarkt wel juist geprijsd worden. Aangezien ondernemingen zoveel mogelijk de 

kosten van asymmetrische informatie met de markt willen vermijden, kunnen we er dus vanuit 

gaan dat ondernemingen interne financiering boven externe financiering verkiezen.  
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Ook de veronderstelling van de ‘Pecking order’ theorie met betrekking tot de voorkeur van 

schulden boven aandelen, is gebaseerd op de asymmetrische informatie tussen het bedrijf en de 

markt. Myers en Majluf (1984, blz. 207) definiëren deze stelling als volgt: “Geef risicoloze 

effecten uit voor je risicovolle effecten uitgeeft.” Als externe financiering noodzakelijk is, is de 

onderneming dus beter af door schulden aan te gaan dan door aandelen uit te geven. Myers en 

Majluf tonen aan dat als gevolg van informatie-asymmetrie de uitgifte van nieuwe aandelen 

meestal als een negatief signaal ervaren wordt, aangezien managers enkel aandelen zullen 

uitgeven als ze overprijsd zijn. Het gevolg is dat na een aandelenuitgifte de aandelenkoers sterk 

zal dalen. (Masulis en Korwar, 1986, Korajczyk et al., 1991). De (potentiële) investeerders zijn 

zich namelijk bewust van het asymmetrische informatie probleem en zullen de nieuwe en 

bestaande aandelen en andere effecten onderwaarderen als er een nieuwe uitgifte aangekondigd 

wordt. Het management zal deze prijsdaling anticiperen en zal daarom winstgevende 

investeringen niet uitvoeren als ze gefinancierd moeten worden met nieuwe risicovolle effecten. 

Om dit te vermijden zullen managers verkiezen om investeringen te financieren met 

overgedragen winsten en met risicoloze schulden die geen of weinig informatie asymmetrie 

problemen met zich meebrengen. 

 

Ambarish et al. (1987) tonen aan dat de reactie van de aandelenkoers op de uitgifte van nieuwe 

aandelen niet enkel afhankelijk is van de asymmetrische informatie van deze aandelen met 

betrekking tot de waarde van de activa. Ook groeiopties zullen een invloed hebben. Wanneer 

deze twee effecten tegen elkaar worden afgewogen en de groeiopties zijn de grootste bron van 

informatie dan zal het effect van de aankondiging van een nieuwe aandelenuitgifte positief zijn. 

In het omgekeerde geval waar de activa meer informatie vrijgeven, dan zal de aankondiging een 

negatief effect hebben op de aandelenkoers. Empirisch worden dit ondersteunt door Pilotte 

(1992). 

 

De ‘Pecking order’ theorie gaat er dus vanuit dat ondernemingen geen optimale schuldgraad 

nastreven, maar dat ze eerder een financieringshiërarchie volgen, met een voorkeur voor interne 

financiering. Als externe financiering toch noodzakelijk is, geven ze een voorkeur aan schulden 

boven aandelen, gebaseerd op de asymmetrische informatiekosten. De geobserveerde 

schuldgraad van een onderneming is dus de cumulatieve behoefte aan externe financiering. Zo 

zullen extreem winstgevende ondernemingen met een trage groei een lage schuldgraad hebben, 

terwijl verlieslatende ondernemingen in dezelfde sector een hogere schuldgraad hebben doordat 

ze in het verleden meer beroep op schuldfinanciering hebben moeten doen. 
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Een kritiek die vaak gegeven wordt op de ‘Pecking order’ theorie is dat die onvoldoende 

theoretisch onderbouwd is. En wordt deze theorie vaak ‘verweten’ dat het louter een beschrijving 

is van de rangorde in de financieringsinstrumenten die de meerderheid van de ondernemingen 

volgt.  

Bovendien wordt ook gesteld dat ‘Pecking order’ theorie gebaseerd is op enkele gestileerde feiten 

over de financiering van ondernemingen, zo gaat bijvoorbeeld aandelenuitgifte gepaard met 

hogere adverse selection problemen dan schuldfinanciering (Eckbo (1986) en Asquith en Mullins 

(1986)).  

 

Naast het theoretisch uitwerken van de ‘Pecking order’ theorie door Myers (1984) en Myers en 

Majluf (1984) zijn er ook nog andere studies in de literatuur die de ‘Pecking order’ theorie 

trachten te verklaren. De ‘Windows of opportunity’ en de financiële groeicyclus worden in de 

volgende paragrafen besproken. 

 

2.2.2 Windows of opportunity pecking order 

Volgens de ‘Pecking order’ theorie speelt de ‘market timing’ geen rol in de keuze tussen de 

verschillende financieringsinstrumenten. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat ‘inside’ 

informatie van het management niet systematisch gunstiger zal zijn als de aandelenkoersen hoger 

zijn. De asymmetrische informatie tussen het management en de markt is dus onafhankelijk van 

de tijd.  

 

Volgens de ‘windows of opportunity’ theorie wordt de kapitaalstructuur echter wel beïnvloed 

door de ‘market timing’.  

De ‘market timing’ verwijst naar het inspelen op prijsschommelingen in de kapitaalmarkt. In 

realiteit worden aandelen uitgegeven aan hoge prijzen, terwijl de terugkoop van aandelen gebeurt 

aan lagere prijzen. De onderliggende reden is om optimaal gebruik te maken van de tijdelijke 

schommelingen in de aandelenprijzen of de prijzen van andere financieringsinstrumenten (Baker 

en Wurgler, 2002, blz. 1). 

 

Door de ‘windows of opportunity’ theorie aan de ‘Pecking order’ theorie te linken kan de ‘The 

windows of opportunity pecking order‘ opgesteld worden (Ritter, 2004) 

De ‘Windows of opportunity pecking order’ theorie gaat ervan uit de dat de ‘Pecking order’ 

theorie volgens Myers of met andere woorden de financieringshiërarchie tussen de verschillende 

financieringsinstrumenten, doorheen de tijd kan wijzigen. Deze wijziging is te wijten aan een 
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verandering van de relatieve kost van schulden ten opzichte van aandelen door het bestaan van 

marktinefficiënties. Indien de marktwaarde van een aandeel hoog is zal het management nieuwe 

aandelen uitgeven, als de marktwaarde laag is zal het management de aandelen terugkopen 

(Baker en Wurgler, 2002, blz. 1). Het fenomeen dat de uitgifte van aandelen en de terugkoop van 

aandelen een cyclisch gedrag vertoont, wordt empirisch bevestigd door Marsh (1982), Asquith 

en Mullins (1986), Korajczyk, Lucas en McDonald (1991), Hovakimian, Opler en Titman 

(2001). Ook tonen Graham en Harvey (2001, blz. 16) aan dat managers zelf verklaarden 

rekening te houden met de mate van onderwaardering bij de uitgifte van aandelen. 

▪ Indien het aandeel overgewaardeerd is, ten opzichte van de boekwaarde of marktwaarde in 

het verleden en de aandelen relatief goedkoop zijn, zullen ondernemingen meer aandelen 

uitgeven. De ‘Pecking order’ van Myers wordt dus gewijzigd, want aandelen worden 

geprefereerd boven schulden.  

▪ Indien de aandelen zeer goedkoop zijn, zullen sommige ondernemingen aandelen uitgeven, 

zelfs al heeft de onderneming er niet direct nood aan. In dergelijke situatie worden aandelen zelfs 

geprefereerd boven interne financiering in de financieringshiërarchie.  

▪ Indien schulden relatief goedkoper geworden zijn dan aandelen, zal de ‘Pecking order’ van 

Myers ook gewijzigd worden, want er zullen eerst schulden uitgegeven worden, daarna intern 

gefinancierd en pas in laatste instantie zullen er aandelen uitgegeven worden.  

 

Volgens de ‘windows of opportunity’ theorie is er geen optimale kapitaalstructuur, maar is de 

huidige kapitaalstructuur het resultaat van alle de financieringsbeslissingen uit het verleden 

gebaseerd op de ‘market timing’. De belangrijkste determinant voor de keuze van aandelen of 

schulduitgifte is dus de relatieve prijs ervan. 

 

Marsh bestudeerde de determinanten van de kapitaalstructuur van ondernemingen in het 

Verenigd Koninkrijk. De resultaten van zijn onderzoek tonen aan dat de keuze tussen de uitgifte 

van aandelen en de uitgifte van obligaties sterker beïnvloed wordt door de marktcondities en het 

verloop van de prijzen in het verleden, dan door de huidige kapitaalstructuur van de 

onderneming (Marsh, 1982, blz. 142). We kunnen deze resultaten beschouwen als een 

empirische bevestiging van de ‘Windows of opportunity’ theorie, waar de belangrijkste 

determinant van de schuldgraad de ‘market timing’ is. 

 

 

 

31 



2.2.3. Financiële groeicyclus 

De financiële groeicyclus van Berger en Udell (1998) geeft de mogelijke of beschikbare 

financieringsinstrumenten weer voor ondernemingen die zich op een bepaald punt op de tijdsas 

bevinden. Deze tijdsas houdt zowel rekening met de grootte, de leeftijd van de onderneming als 

de beschikbaarheid van de informatie. De verschillende financieringsvormen worden dan op 

deze tijdsas gerangschikt.  

Kleine, jonge en minder doorzichtige ondernemingen liggen langs de linkerzijde van de tijdslijn, 

waardoor ze zich enkel kunnen financieren met interne financiering, handelskrediet en/of angel 

financiering. Grotere of meer transparante ondernemingen, hebben wel toegang tot intermediaire 

financiering, zowel aan de aandelenzijde (venture capital) als aan de schuldenzijde 

(bankfinanciering). Op de rechterzijde van de tijdsas bevinden zich de grootste en meest 

transparante ondernemingen, die in tegenstelling tot de vorige wel toegang hebben tot de 

kapitaalmarkt (Cfr figuur 2.1). 

 

Analoog aan de ‘Pecking order’ theorie zullen ondernemingen volgens de financiële groeicyclus 

van Berger en Udell, geen optimale schuldgraad bepalen. De ondernemingen volgen een 

financieringshiërarchie die afhankelijk is van hun leeftijd, grootte en asymmetrische informatie. 

Startende ondernemingen hebben de laagste toegang tot externe financiering. De 

financieringswerkelijkheid waarmee deze ondernemingen geconfronteerd zijn onder andere het 

gevolg van de afwezigheid van historiek, relatieve lage cashflows, weinig transparantie, weinig 

materiële vaste activa (Petersen en Rajan, 1994). Bank- of commerciële financiering vereist 

namelijk dat de onderneming reeds voldoende activa bezit die als onderpand gebruikt kan 

worden bij de leningen. Voor schuldcontracten (waaronder handelskrediet en commerciële 

bankleningen) is er ook nood aan voldoende informatie, die meestal pas gegeven kan worden na 

voldoende gebruik gemaakt te hebben van interne financiering (Berger en Udell, 1998).  

Slechts een klein deel van alle jonge ondernemingen kunnen zich financieren met privaat 

aandelenkapitaal, namelijk de snelgroeiende ondernemingen. Bij opstart worden ze gekenmerkt 

door immateriële activa en een tekort aan cashflows, maar investeerders, vooral venture 

capitalists en business angels, worden aangetrokken door hun hoge groei- en winstpotentieel. 

(Berger en Udell, 1998). De snelgroeiende ondernemingen, gefinancierd door business angels of 

venture capitalists, zullen dus eerst aandelenkapitaal uitgeven, vooraleer ze schulden aangaan en 

volgen met andere woorden een omgekeerde ‘Pecking order’. Hierbij moet er wel opgemerkt 

worden dat business angels en venture capitalists heel wat beperkingen en voorwaarden 

opleggen aan de onderneming en meestal zelfs actief in het management betrokken zijn. 
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2.3 Empirische studies  
 
In de literatuur is de ‘Pecking order’ hypothese al verschillende malen aan empirisch onderzoek 

onderworpen geweest. De verschillende studies en methodes worden achtereenvolgens 

besproken. Er kunnen twee grote studies die de ‘Pecking order’ hypothesen op een verschillende 

manier benaderen onderscheiden worden, namelijk die van Helwege en Liang (1996) en van 

Shyam-Sunder en Myers (1999). 

 

De meeste empirische testen worden enkel uitgevoerd op beursgenoteerde bedrijven, wat niet 

echt representatief is voor de populatie van Belgische ondernemingen. Daarom zal er een gepaste 

empirische onderzoeksmethode gezocht worden om ook niet-beursgenoteerde ondernemingen te 

onderzoeken. De onderzoeksmethodes die voor dit onderzoek in aanmerking komen worden 

gedetailleerd uitgewerkt. 

 

Op het einde van deze paragraaf bevindt zich een overzichtstabel waarin de resultaten van de 

besproken empirische studies kort beschreven worden. 

 

2.3.1 Helwege en Liang  

Helwege en Liang (1996) beschouwen 367 ondernemingen die in 1983 een beursintroductie 

doorvoerden en onderzoeken in hoeverre deze ondernemingen de financieringshiërarchie van 

Myers en Majluf volgen gedurende een periode van tien jaar na de beursintroductie. 

 

Helwege en Liang (1996) testten de twee stellingen van de ‘Pecking order’ theorie afzonderlijk. 

Eerst werd er nagegaan wat een onderneming drijft om externe financiering aan te gaan. In een 

tweede deel werd nagegaan, als externe financiering noodzakelijk is, welke financieringsvormen 

door ondernemingen verkozen werden en in welke volgorde. 

 

In het eerste deel van hun onderzoek, testen ze dus de eerste stelling van de ‘Pecking order’ 

theorie, namelijk de voorkeur van interne boven externe financiering aan de hand van een 

logistisch model. Het model gaat na of de beschikbaarheid van interne fondsen een invloed heeft 

op het aangaan van externe financiering. Volgens de ‘Pecking order’ theorie zal een 

financieringstekort de onderneming ertoe verplichten externe financiering aan te gaan. Bij een 

financieringsoverschot zal de onderneming met het overschot aan middelen de bestaande 
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schulden versneld aflossen of aandelen terugkopen en geen extra schulden of aandelen meer 

uitgeven. Helwege en Liang splitsten daarom de steekproef op in enerzijds de ondernemingen 

die een financieringsoverschot hebben en anderzijds de ondernemingen die een 

financieringstekort hebben. Zo kan men nagaan of ondernemingen met een financieringstekort 

nieuwe externe financiering aangaan en ondernemingen met een financieringsoverschot zeker 

geen nieuwe externe financiering meer aangaan. Als het financieringstekort geen significante 

determinant is van de beslissing tussen interne en externe financiering, dan kan de ‘Pecking 

order’ theorie verworpen worden. 

 

In het tweede deel test men de tweede stelling van de ‘Pecking order’ theorie, namelijk de 

voorkeur voor risicoloze boven risicovolle financieringsinstrumenten. Via een multilogistisch 

model gaan Helwege en Liang (1996) na welk type financiering de onderneming ophaalt op de 

kapitaalmarkt.  

Zowel voor private schulden, obligaties als aandelen gaan ze na wat de respectievelijke 

kredietrisico’s en de asymmetrisch informatiekosten zijn. Om kredietrisico te meten wordt er 

gewerkt met proxies, onder andere de ‘unlevered Z-score’, de verhouding van interesten ten 

opzichte van totaal actief en de volatiliteit van de operationele winsten van de onderneming. De 

asymmetrische informatie wordt gemeten door de uitgaven van onderzoek en ontwikkeling, 

venture capital financiering, de groei van de verkopen, de leeftijd van de onderneming, aantal 

niet–financiële aandelenuitgiften, het percentage materiële vaste activa in totaal actief en de 

grootte van de onderneming. Ondernemingen met een hoog risico of ondernemingen gekenmerkt 

door hoge informatie-asymmetrie zullen geconfronteerd worden met hogere kosten van externe 

financiering. 

 

Uit hun onderzoek blijkt de mate waarin ondernemingen externe financiering verwerven niet 

gebaseerd is op hun intern financieringstekort. Er wordt wel een hoge verklaringskracht 

gevonden voor het feit dat onderneming met een financieringsoverschot geen externe 

financiering meer aangaan. Uit hun resultaten blijkt ook dat ondernemingen die wel externe 

financiering aangaan de ‘Pecking order’ niet volgen. 

 

De Haan en Hinlopen (2002) baseerden zich op de methodologie van Helwege en Liang (1996) 

en testen de ‘Pecking order’ theorie voor een steekproef van Nederlandse beursgenoteerde 

ondernemingen. Daarbij komen ze tot het resultaat dat de Nederlandse ondernemingen een 

financieringshiërarchie volgen die er als volgt uitziet: in eerste instantie wordt een 
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financieringstekort intern gefinancierd, vervolgens via bankleningen, daarna door de uitgifte van 

nieuwe aandelen en pas in laatste instantie door de uitgifte van obligaties (de Haan en Hinlopen, 

2002, blz. 1). Met uitzondering van de vaststelling dat de uitgifte van aandelen verkozen wordt 

boven de uitgifte van obligaties, sluit hun resultaat nauw aan bij de ‘Pecking order’ theorie. 

 

Men kan ervan uitgaan dat de Belgische en de Nederlandse kapitaalmarkt veel gelijkenissen 

kennen, maar toch wordt het empirisch gedeelte van deze scriptie niet gebaseerd op de studie van 

De Haan en Hinlopen (2002). De Haan en Hinlopen onderzochten namelijk enkel 

beursgenoteerde ondernemingen en gebruikten enkele determinanten in hun model zoals de 

optimale schuldgraad, die niet beschikbaar zijn voor Belgische ondernemingen. Bovendien 

baseerden ze zich ook op het model van Helwege en Liang (1996).  

 

2.3.2 Shyam-Sunder en Myers, 1999 

Shyam-Sunder en Myers (1999) formuleren hun ‘Pecking order’ hypothese zodanig dat een 

wijziging in de schulduitgifte een één-op-één relatie moet vertonen met het financieringstekort. 

Zo zal een financieringstekort de onderneming ertoe aanzetten om nieuwe schulden aan te gaan 

en niet om aandelen uit te geven. Hier wordt met andere woorden de tweede stelling van de 

‘Pecking order’ theorie getest. Maar Shyam-Sunder en Myers (1999) beschouwen wel de eerste 

stelling van de ‘Pecking order’ theorie als gegeven . 

 

De financieringstekort-variabele wordt gedefinieerd als de som van kapitaaluitgiften, 

dividenduitkeringen, wijziging van het nettobedrijfskapitaal en de schulden op lange termijn die 

binnen het jaar worden terugbetaald, na aftrek van de operationele cashflow en na aftrek van de 

interesten en belastingen.  

Het teken van de financieringstekort-variabele speelt geen rol bij de analyse van deze hypothese. 

Bij een positief teken, als de onderneming geconfronteerd wordt met een financieringstekort zal 

ze nieuwe schulden aangaan. Bij een negatief teken, als de onderneming een 

financieringsoverschot heeft, gaan ze er steeds vanuit dat het financieringsoverschotoverschot 

aangewend wordt om de bestaande schulden versneld af te bouwen.  

 

Naast de ‘Pecking order’ theorie bestuderen Shyam-Sunder en Myers (1999, blz. 226) ook de 

‘Static tradeoff’ theorie. De tradeoff hypothese verwoorden ze als volgt: “Een wijzigingen in de 
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schuldgraad wordt enkel verklaard door een afwijking van de huidige schuldgraad ten opzichte 

van de optimale schuldgraad”. 

 

Deze hypotheses werden door Shyam-Sunder en Myers getest op 157 beursgenoteerde 

Amerikaanse bedrijven. Volgens de resultaten van de regressies, kunnen noch de ‘Pecking order’ 

hypothese noch de ‘Static tradeoff’ theorie verworpen worden, al is de verklaringskracht voor de 

‘Pecking order’ hypothese aanzienlijk hoger dan die van de ‘Static tradeoff’. De ‘Pecking order’ 

coëfficiënt komt dichtbij de één in de verschillende regressies, wat erop duidt dat de schulden het 

overgrote deel vormen van de externe financiering. Wanneer zowel de ‘Pecking order’ als de 

‘Static tradeoff’ hypothese tezamen getest worden als verklarende variabele, daalt de 

significantie van de ‘Static tradeoff’ coëfficiënten terwijl de significantie van de ‘Pecking order’ 

coëfficiënten gelijk blijven. 

  

Bovendien gaan zij aan de hand van (Monte Carlo) simulaties na wat de verklaringskracht van 

beide tests tezamen.. Wanneer een steekproef gesimuleerd wordt waarin ondernemingen volgens 

de ‘Pecking order’ hypothese handelen, wordt de tradeoff theorie niet verworpen. In het 

omgekeerde geval, indien de ondernemingen volgens het ‘Static tradeoff’ model handelen, wordt 

de ‘Pecking order’ hypothese wel verworpen.  

 

Men kan zich de vraag stellen hoe het komt dat het model van Helwege en Liang (1996) en het 

model van Shyam-Sunder en Myers (1999) zo’n groot verschil in verklaringskracht voor de 

‘Pecking order’ theorie bekomen. Een mogelijke verklaring is het verschil in populatie tussen de 

twee modellen. Helwege en Liang (1996) onderzoeken ondernemingen die voor de eerste maal 

kapitaal opgehaald hebben op de kapitaalmarkt en dus nog vrij onbekend zijn, terwijl Shyam-

Sunder en Myers (1999) werken met ondernemingen die reeds gevestigd zijn en al redelijk 

gekend zijn op de kapitaalmarkt. Het verschil in asymmetrische informatie tussen de 

onderneming en de markt is dus veel groter voor de ondernemingen in model van Helwege en 

Liang (1996).  

 

Chirinko en Singha (2000) bekritiseren het model van Shyam-Sunder en Myers (1999) omdat 

de resultaten van hun onderzoek enkel aantonen dat ondernemingen meer beroep doen op 

schulden dan op aandelen om hun tekorten te financieren, maar niet dat aandelenkapitaal 

hiërarchisch na schuldfinanciering komt. 
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Volgens hen is de ‘Pecking order’ hypothese van Shyam-Sunder en Myers (1999) niet correct 

omdat de netto aandelenuitgifte er niet in opgenomen is (Chirinko en Singha, 2000, blz. 419). 

Bij het toepassen van het model van Shyam-Sunder en Myers (1999) zal de ‘Pecking order’ 

hypothese verworpen worden als de onderneming nieuw aandelen ophaalt op de kapitaalmarkt, 

bijvoorbeeld als de faillissementskosten te hoog zijn bij een hoge schuldgraad. Maar dit toont 

juist de volgende stap in de hiërarchie aan, als schuldfinanciering te duur geworden is.  

 

Frank en Goyal (2003) baseren zich op de methodologie van Shyam-Sunder en Myers. Maar 

definiëren de variabele van het financieringstekort zonder er de schulden op lange termijn die 

binnen het jaar vervallen in op te nemen. De aflossing van deze schulden maakt volgens hen 

geen deel uit van het financieringstekort. Ze testten beursgenoteerde Amerikaanse 

ondernemingen gedurende de periode 1971-1998. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat het 

schuldenniveau geen één-op-één relatie vertoont met het financieringstekort, maar dat het 

verband wel positief is. 

 

Zoals reed verschillende keren aangehaald is, is de verklaring van de ‘Pecking order’ theorie 

gebaseerd op asymmetrische informatie tussen de kapitaalverschaffers en de markt (Cfr. supra 

2.2) Frank en Goyal onderzochten de ‘Pecking order’ theorie dan ook waarbij de steekproeven 

opgedeeld werden in functie van de grootte en de groei van de ondernemingen. Kleine en de 

snelgroeiende ondernemingen zijn het type ondernemingen die gekenmerkt worden door de 

hoogste adverse selection problemen. Bij het aangaan van externe financiering moeten ze hogere 

asymmetrische informatie kosten betalen, met als gevolg dat ze zich sterker aan de 

financieringshiërarchie van de ‘Pecking order’ moeten houden. De resultaten van Frank en Goyal 

(2003, blz. 238) tonen echter aan dat dit in realiteit niet zo is, want de kleine en snelgroeiende 

ondernemingen voldoen minder aan de ‘Pecking order’ theorie dan de grote ondernemingen. Ze 

komen dus tot de bevinding dat ondernemingen met groter asymmetrische informatie problemen 

meer aandelen dan schulden uitgeven, in tegenstelling tot de ‘Pecking order’ theorie. 

 

De ‘Pecking order’ theorie werd ook onderzocht voor Belgische ondernemingen gebaseerd op de 

methodologie van Shyam-Sunder en Myers, namelijk door Durinck et al. (1998). Zij vergelijken 

de ‘Pecking order’ hypothese enerzijds met de ‘Static tradeoff’ theorie en anderzijds met ‘Free 

cashflow’ theorie.  

Met betrekking tot de ‘Pecking order’ theorie komen ze tot de bevinding dat de huidige 

liquiditeitspositie (zowel bij een financieringstekort als bij - overschot) de belangrijkste 
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determinant is voor het verklaren van wijzigingen in de financiële schuldgraad. Maar om de 

onderneming te plaatsen in de ‘pecking order’ kan additionele informatie gehaald worden in de 

‘Static tradeoff’, namelijk door de afwijking van de huidige financiële schuldgraad ten opzichte 

van de optimale schuldgraad te meten. 

Durinck et al. (1998, blz. 17) wijzen op een voorzorgsmotief van ondernemingen. Als een 

onderneming te kampen heeft met een financieringstekort zullen ze niet onmiddellijk nieuwe 

schulden aangaan als de kans bestaat dat in de komende jaren meer zelffinanciering mogelijk is, 

gebaseerd op interne informatie. Dit wordt getest via de groei en het rendement van de activa. De 

toekomstige groei heeft een negatief effect op de huidige financiële schuldgraad, terwijl de groei 

uit het verleden en de financiële schuldgraad lichtjes positief gerelateerd zijn. 

 

2.3.3 Andere empirische studies 

In deze paragraaf wordt tot slot nog enkele empirische studies met betrekking tot de ‘Pecking 

order’ theorie, die niet gebaseerd zijn op de methodologie van Helwege en Liang (1996) of van 

Shyam-Sunder en Myers (1999), kort besproken. 

 

2.3.3.1 Fama en French  

Fama en French (2002) testten de dividend- en schuldgraad voorspellingen van de ‘Pecking 

order’ theorie en de ‘Static tradeoff’ theorie, aan de hand van de winstgevendheid en de 

investeringsprojecten van een onderneming. Hun resultaten zijn niet consistent met één theorie. 

Afhankelijk van de onderzochte determinant vinden ze een overeenkomst met de ‘Pecking order’ 

theorie dan wel met de ‘Static tradeoff’ theorie of met beide.  

Ze komen tot de bevinding dat winstgevende ondernemingen en ondernemingen met weinig 

investeringen een hoger dividendpercentage hebben, wat zowel consistent is met het static 

tradeoff als met het ‘Pecking order’ model. Volgens de ‘Pecking order’ theorie zullen meer 

winstgevende ondernemingen en ondernemingen die weinig investeren meer dividenden kunnen 

uitbetalen omdat ze hun liquide middelen niet volledig moeten reserveren om er de investeringen 

in de toekomst mee te financieren. Volgens de ‘Static tradeoff’zullen meer winstgevende 

ondernemingen en ondernemingen die weinig investeren hogere dividenden moeten uitbetalen 

(hogere opgelegde discipline van de aandeelhouders) om de agency kosten van de grotere free 

cashflow onder controle te houden.  
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Bovendien vinden Fama en French (2002) een negatieve relatie tussen de winstgevendheid en de 

schuldgraad van een onderneming wat consistent is met ‘Pecking order’ model, maar niet met 

het ‘Static tradeoff’ model.  

De ‘Pecking order’ theorie gaat ervan uit dat meer winstgevende ondernemingen hun 

investeringen intern kunnen financieren en daarom geen nood hebben aan externe financiering.  

De ‘Static tradeoff’ theorie daarentegen gaat ervan uit dat meer winstgevende onderneming meer 

schulden zullen aangaan omdat de belastingsvoordelen van interesten op deze schulden de 

hogere belastingen zullen compenseren. 

 

En tenslotte blijkt uit hun resultaten dat bedrijven met veel investeringsprojecten een lagere 

schuldgraad hebben, wat op zich consistent is met ‘Static tradeoff’ model maar niet met het 

‘Pecking order’ model. Want volgens het ‘Pecking order model zullen de korte termijn 

schommelingen in het financieringstekort voor het grootste gedeelte opgevangen worden door 

schulden. Dus hoe meer investeringen de onderneming doorvoert hoe meer schulden ze zal 

aangaan, hoe hoger de schuldgraad. De ‘Static tradeoff’ theorie daarentegen voorspelt een 

negatief verband tussen de schuldgraad en de investeringen. Ondernemingen die meer investeren 

hebben geen nood aan de discipline van schuldfinanciering door de interest en 

aflossingsverplichtingen om de free cashflow problemen onder controle te houden. 

 

2.3.3.2. Baskin, 1989 

Baskin onderzoekt de ‘Pecking order’ theorie, en vooral de veronderstellingen in verband met de 

idendpolitiek.  

Baskin onderzoekt ook welke invloed de dividenden hebben op de kapitaalstructuur. Hij gaat 

ervan uit dat dividenden de financieringsbehoefte in de toekomst verhogen, met als gevolg dat de 

onderneming meer zal moeten ontlenen. Uit zijn resultaten blijkt dat het verband tussen de 

schuldgraad en de vroeger uitbetaalde dividenden positief en significant is. Te hoge dividenden 

zullen ook de middelen beschikbaar voor investeringen doen dalen, waardoor de onderneming in 

de toekomst minder kan investeren. 

Door zowel de ‘Pecking order’ theorie als de ‘Static tradeoff’ theorie te testen blijkt dat de 

faillissementskosten wel het ontlenen beperken, maar niet in dergelijke mate dat ondernemingen 

zich naar een optimale schuldgraad begeven.  
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2.3.3.3. Galpin, 2004 

In een recente studie onderzoekt Galpin of de ‘Pecking order’ verklaard kan worden door de 

kosten van asymmetrische informatie. De ‘Pecking order’ theorie gaat er expliciet vanuit dat de 

kosten van externe financiering hoger zijn dan de kosten van interne financiering en dat de 

uitgiftekosten van aandelen hoger zijn dan de uitgiftekosten.  

Galpin onderzocht de ‘Pecking order’ theorie aan de hand van de uitgifte kosten. Zijn resultaten 

tonen aan dat interne financiering goedkoper is dan externe financiering, gebaseerd op de kosten 

van externe financiering.  

Maar in tegenstelling tot de ‘Pecking order’ theorie kwam hij tot de bevinding dat de kosten van 

aandelen niet altijd hoger zijn dan de kosten van schulden. Uit onderstaande figuur is af te leiden 

dat voor de periode van 1997 tot 2002 de kosten bij aandelenuitgifte kleiner zijn dan de kosten 

van schulden. Dus afhankelijk van de relatieve prijzen kan de volgorde van de 

financieringsinstrumenten in de ‘Pecking order’ gewijzigd worden. 

 

 
Figuur 2.2: Transactiekosten doorheen de tijd voor aandelen en schuldkapitaal.  

Bron: Galpin, 2004, blz. 40 
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Tabel 2.1: Overzicht van de empirisch studies naar de ‘Pecking order’ theorie. 

Auteurs Tijdsperiode Land Steekproef Resultaat 
Helwege en Liang 

(1996) 

1984-1994 VS 367 IPO’s Verklaringskracht PO 

zeer zwak 

Shyam-Sunder en 
Myers (1999) 

1971-1998 VS 157 gevestigde 
ondernemingen 

Verklaringskracht PO > 
ST 

Frank en Goyal (2003) 1971-1998 VS 157 gevestigde 

ondernemingen 

Verklaringskracht PO 

lager dan bij Shyam-

Sunder en Myers (1999)

Durinck et al. (1998) 1978-1993 België 354 

ondernemingen 

Verklaringskracht PO 

groot + voorzorgsmotief

Fama en French 

(2002) 

1965-1999 VS 157 

ondernemingen 

Resultaten zowel in 

overeenstemming met 

PO als met ST of met 

beide.  

de Haan en Hinloopen 
(2002) 

1984-1997 Ndl 150 
beursgenoteerde 
ondernemingen, 

Resultaten in 
overeenstemming met 
‘Pecking order’ theorie 

Marsh (1982) 1959-1974 VK 748 uitgiften van 
schulden en 
aandelen 

 Ondernemingen zoeken 
optimale schuldgraad. 
Maar keuze tussen 
aandelen en obligaties 
afhankelijk van 
marktcondities en 
prijsverloop 

Baskin (1989) 1960-1972 VS 378 
beursgenoteerde 
ondernemingen  

Sterke verklaringskracht 
voor ‘Pecking order’ 
model 

Galpin (2004) 1973-2002 VS 65677  
 
ondernemingen  

‘Pecking order’ theorie 
is niet voor iedere 
tijdsperiode geldig 

Bron: eigen werk 

(PO staat voor de ‘Pecking order’ theorie en ST staat voor de ‘Static tradeoff’ theorie)  
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2.4 Opdeling naar de determinanten van kapitaalstructuur 
 

In deze paragraaf worden de determinanten van de schuldgraad verder bestudeerd. Daarbij wordt 

de nadruk gelegd op de determinanten met betrekking tot asymmetrische informatie. Enerzijds 

wordt de relatie met de schuldgraad beschreven volgens de ‘Pecking order’ theorie. Anderzijds 

komt ook de empirische ondersteuning uit meerdere studies aan bod. Tabel 2.2 geeft een 

overzicht van de empirische bevindingen uit verschillende studies, per determinant. 

 

De volgende determinanten van de schuldgraad worden hierna beschreven: het financieringstekort 

of financieringsoverschot, de groeimogelijkheden, de grootte van de onderneming, de leeftijd, de 

sector, het risico, de aarde van activa, de rendabiliteit en de dividenden.  

 

2.4.1. Financieringstekort/financieringsoverschot 

Bij een financieringstekort, zal de onderneming volgens de ‘Pecking order’ theorie in eerste 

instantie nieuwe schulden aangaan, omdat de transactiekosten van schulden lager zijn dan die 

van aandelen. Met als gevolg dat een financieringstekort tot een stijging van de schuldgraad 

leidt. Bij een financieringsoverschot zal de onderneming met het overschot aan liquide middelen 

de bestaande schulden versneld aflossen, omdat schuldfinanciering duurder is dan interne 

financiering. Een financieringsoverschot leidt dus tot een daling van de schuldgraad. 

Er wordt met andere woorden een positief verband voorspeld tussen het financieringstekort en de 

schuldgraad en de ‘Pecking order’ theorie. De empirische studies van Helwege en Liang (1996), 

De Haan en Hinlopen (2003), Shyam-Sunder en Myers (1999) Frank en Goyal (2003) en 

Durinck et al. (1998) vonden een positief verband tussen het financieringstekort en de 

schuldgraad. 

 

2.4.2. Groei 

Volgens het ‘Pecking order’ model zal op korte termijn de variabiliteit van de investeringen en 

de inkomsten voor het grootste gedeelte opgevangen worden door schulden. 

Men gaat uit van een positieve relatie tussen de groei van de onderneming en de schuldgraad. 

Groei impliceert voor een onderneming een hogere behoefte aan externe financiering, als men 

veronderstelt dat de interne financiering op hetzelfde niveau blijft. Door de asymmetrische 

informatie problemen zal men schulden prefereren boven aandelen, met als gevolg dat de 

schuldgraad stijgt (Durinck et al., 1998, blz. 15). 
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2.4.3. Grootte van de onderneming 

Hoe groter het bedrijf, hoe minder asymmetrische informatie de onderneming heeft ten opzicht 

van de kapitaalmarkt (Berger en Udell., 1998, blz.1) 

Grote ondernemingen zijn meestal transparanter naar de buitenwereld toe. Ze hebben een betere 

reputatie op de schuldmarkt en kennen lagere informatiekosten bij het ontlenen. Bovendien zijn 

ze meestal meer gediversifieerd. De gevonden relatie met de schuldgraad is positief (Frank en 

Goyal, 2003). 

Titman en Wessels (1988) en Baskin (1989) besluiten dat kleine ondernemingen meer gebruik 

maken van korte termijn financiering. Dit is een gevolg van het feit dat kleinere onderneming 

slechts tegen hogere kosten beroep kunnen doen op een uitgifte van aandelen of lange termijn 

schulden. 

 

2.4.4. Sector 

Harris en Raviv (1991) gaan ervan uit dat ondernemingen in een bepaalde industrie ongeveer 

dezelfde schuldgraad hebben, terwijl tussen de verschillende industrieën de schuldgraad varieert. 

Ook andere auteurs bevestigen dat de ondernemingen in een bepaalde industrie dezelfde 

schuldgraad hebben, die stabiel is over de tijd heen (Bradley, Jarrell en Kim (1984), Long en 

Malitz (1985) en Kester (1986)). 

 

2.4.5 Risico 

Myers (1984) kwam tot de bevinding dat het risico van de onderneming negatief gerelateerd is 

met de schuldgraad, want een hoger risico impliceert hogere asymmetrische informatie kosten. 

 

2.4.6. Aard van de activa 

Bij externe financiering wordt de materiële vaste activa van de onderneming vaak als onderpand 

gebruikt (Frank en Goyal, 2003). Bovendien biedt het onderpand een grotere zekerheid voor de 

kredietverschaffer om zijn geld terugbetaald te zien. Als de schuld omgezet wordt in een 

materieel vast actief, zal het moral hazard probleem minder groot zijn omdat de ondernemer of 

de managers het geld enkel kunnen gebruiken zoals afgesproken met de kredietverschaffer 

(Myers, 1977 en Jensen en Meckling, 1976). 

Naarmate de (materiële) vaste activa een belangrijker deel van het balanstotaal vormen, wordt er 

een hogere schuldgraad waargenomen. Daarom voorspelt Myers (1984) een positief verband met 

de schuldgraad. 
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2.4.7. Rendabiliteit  

Hoe meer winsten men terug in de ondernemingen kan investeren, hoe minder beroep men moet 

doen op externe financiering. Door de transactiekosten en de indirecte kosten veroorzaakt door 

asymmetrische informatie zullen ondernemingen het beroep doen op de kapitaalmarkt zolang 

mogelijk uitstellen. Myers (1984) voorspelt dus een negatief verband tussen de rendabiliteit en 

de schuldgraad. 

De meerderheid van de studies die de ‘Pecking order’ theorie testen, vinden een negatief 

verband.  

De ‘Static tradeoff’ theorie (cfr. supra 1.3) voorspelt echter een positief verband tussen de 

winstgevendheid en de schuldgraad. De redenering van de ‘Static tradeoff’ is gebaseerd op de 

tradeoff van de belastingsvoordelen van interesten en faillissementskosten. Ondernemingen die 

geen winst maken kunnen niet profiteren van de belastingsvoordelen verbonden aan schulden. 

Met als gevolg dat ze geen extra schulden zullen aangaan. Maar meer winstgevende 

ondernemingen moeten meer belastingen betalen en zullen daarom meer schulden aangaan 

omdat het belastingsvoordeel van interesten dit zou compenseren. 

 

2.4.8. Dividenden 

Een andere stelling van de ‘Pecking order’ theorie is dat de dividendpolitiek ‘sticky ‘ is, met 

andere woorden dat het moeilijk is om de dividendpolitiek zomaar te veranderen. Indien in het 

verleden hoge dividenden werden uitbetaald, verhoogt dit de cashbehoefte in de toekomst. Indien 

onvoldoende interne middelen aanwezig zijn om deze belofte na te komen, dan is bijkomende 

schuldfinanciering noodzakelijk. Het schuldniveau zou positief verband houden met de gevoerde 

dividendpolitiek,dit wordt bevestigd door Baskin (1989). Fama en French (2002) vinden echter 

een negatief verband. 

 

Het empirisch onderzoek van deze scriptie zal de invloed van deze determinanten op de 

schuldgraad niet specifiek onderzoeken. De nadruk zal gelegd worden op de invloed van het 

financieringstekort op de uitgifte van externe financiering en de voorkeur van schulden boven 

aandelen.
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Financieringstekort + + + + + + +

Groei + + - - + - - n.s. + + -

Grootte - + + + + + + - - + +

Sector   

Risico  - - n.s. - n.s.

Aard van de activa  

(materieel vast actief) 
+ +               + + + + n.s. + +

Rendabiliteit - -                - - - - - - - -

Dividenden + - - +

                

               

                

  +             + 

              

                

Tabel 2.2: Determinanten van de schuldgraad en empirische relevantie 
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Bron: eigen werk 
 + : een positief verband tussen de determinant en de schuldgraad 

 - : een negatief verband tussen de determinant en de schuldgraad 

n.s : het verband tussen de determinant en de schuldgraad is niet significant 

 

 

2.5 Besluit 
 

De ‘Pecking order’ theorie is dus gebaseerd op een rangorde in de financieringsvormen waarbij 

ondernemingen niet echt een optimale schuldgraad nastreven. Namelijk eerst interne 

financiering, vervolgens de uitgifte van schulden en ten slotte de uitgifte van nieuwe aandelen.  

Bij de keuze tussen de specifieke financieringsvormen blijkt de informatie-asymmetrie een 

duidelijke rol te spelen. 

 

Uit de empirische literatuur blijkt duidelijk dat de verschillende onderzoeken er niet in slagen tot 

een consensus te komen. De meerderheid van de studies bevestigt wel dat het financieringstekort 

een duidelijke rol speelt bij het aangaan van externe financiering. 
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Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek 
 

 

2.6 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken werd zowel de theoretisch als de empirisch onderzoeken naar het 

bestaan van een ‘Pecking order’ bij de keuze van de financieringsinstrumenten besproken. De 

vraag kan nu gesteld worden in hoeverre deze theorie kan doorgetrokken worden naar de 

Belgische ondernemingen.  

 

Dit hoofdstuk behandelt het eigenlijke onderzoek van deze scriptie, namelijk het statistisch 

onderzoek naar de validiteit van de ‘Pecking order’ theorie voor Belgische beurs- en niet 

beursgenoteerde ondernemingen. Eerst wordt de onderzoeksvraag gedefinieerd en worden de te 

testen hypothesen omschreven. Daarna volgt een omschrijving van de populatie en de 

steekproef. Vervolgens worden de afhankelijke en onafhankelijke variabelen gedefinieerd en 

wordt het statistische model opgesteld. Tot slot worden de resultaten afzonderlijk per hypothese 

gerapporteerd.  

 

 

2.7 Onderzoeksvraag 
 
Een onderzoek naar de relevantie van de ‘Pecking order’ theorie voor Belgische ondernemingen 

kan verklaard worden door de kenmerken van de structuur van de Belgische kapitaalmarkt en de 

kenmerken van de Belgische ondernemingen. Het merendeel van de Belgische ondernemingen 

zijn KMO’s die geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt en zich hoofdzakelijk met 

bankschulden moeten financieren. Slechts een minderheid van de Belgische ondernemingen 

heeft toegang tot de kapitaalmarkt, waar ze echter geconfronteerd worden met een minder 

ontwikkelde obligatie- en aandelenmarkt. Dit heeft als gevolg dat ze zich grotendeels moeten 

wenden tot private schulduitgiftes.   

 
De onderzoeksvraag kan als volgt gedefinieerd worden:  

“Kan de ‘Pecking order’ theorie de kapitaalstructuur van Belgische ondernemingen 

verklaren?” 
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2.8 Hypothesen 
 

Volgens de ‘Pecking order’ theorie zullen ondernemingen interne financiering verkiezen boven 

externe financiering (Myers, 1984, blz. 581). Ondernemingen die te kampen hebben met een 

financieringstekort hebben nood aan nieuwe externe financiering. Terwijl ondernemingen met 

een financieringsoverschot geen nood hebben aan nieuwe externe financiering, maar zich intern 

moeten financieren en zelfs indien mogelijk de bestaande externe financiering moeten aflossen. 

Op basis van bovenstaande redenering kunnen we de volgende hypothese definiëren:  

Hypothese 1: “Ondernemingen die over meer interne middelen beschikken, zullen minder 

geneigd zijn nieuwe externe financiering aan te gaan en omgekeerd”.  

 

Volgens de ‘Pecking order’ theorie zullen ondernemingen die nood hebben aan externe 

financiering, eerst de veiligste effecten uitgeven. Ze zullen starten met de uitgifte van schulden, 

pas daarna met hybride effecten zoals converteerbare obligaties en slechts in laatste instantie 

door de uitgifte van aandelen (Myers, 1984, blz. 581).We zullen in dit onderzoek enkel de 

voorkeur van schulden ten opzichte van publieke aandelen testen en hieronder wordt deze 

hypothese als volgt gedefinieerd:  

Hypothese 2: “Ondernemingen die een beroep doen op externe financiering prefereren 

schulden.”  

 

De ondernemingen gekenmerkt door de grootste informatie-asymmetrie zijn de kleine en 

snelgroeiende ondernemingen. Deze ondernemingen zijn het minst transparant voor de 

kapitaalmarkt, met als gevolg dat de kapitaalmarkt de effecten van deze ondernemingen het 

sterkst zal onderwaarderen. De kleine en snelgroeiende ondernemingen zullen volgens de 

‘Pecking order’ theorie zich meer aan de vooropgestelde rangorde houden omdat hun aandelen 

sterker ondergewaardeerd zijn dan hun schulden. Uit de bovenstaande veronderstelling van 

kleine en snelgroeiende ondernemingen volgen deze hypothesen:  

Hypothese 3: “De grootte van de onderneming is negatief gecorreleerd met de 

verklaringskracht van de ‘Pecking order’ theorie.” 

 

Hypothese 4: “De groei is positief gecorreleerd met verklaringskracht van de ‘Pecking 

order’ theorie” 
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2.9 Populatiespecificatie en steekproeftrekking 
 

De data voor het empirisch onderzoek werden verzameld aan de hand van de ‘Belfirst’ DVD 

(versie 66, september 2003) van Bureau van Dijk. Deze DVD bevat de jaarrekeningen van 

Belgische en Luxemburgse ondernemingen, neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale 

Bank van België.  

 

Door de ondernemingen met gewone rechtstoestand te weerhouden resulteerde dit tot 289 609 

ondernemingen. Aan deze ondernemingen werd de restrictie opgelegd dat ze voor 31 december 

1991 opgericht werden, zodoende over de gegevens van dezelfde ondernemingen te beschikken 

tijdens de volledige onderzoeksperiode van 1993 tot en met 2002. Dezelfde ondernemingen 

werden dus gedurende tien jaar onderzocht om het conjunctuureffect te elimineren. Hierdoor 

werd het aantal ondernemingen gereduceerd tot 130 983. Er werd ook abstractie gemaakt van de 

financiële ondernemingen, overheids- en nutsbedrijven en enkele bijzondere sectoren3. Dit 

reduceerde het aantal ondernemingen tot 110 345. Uit deze ondernemingen werden vervolgens 

enkel de ondernemingen met een gemiddeld personeelsbestand van minstens 5 werknemers 

weerhouden. Om de eenmanszaken en kleine vennootschappen uit de populatie te weren om 

geen vertekeningen te krijgen. Uiteindelijk bleven er nog 29 835 ondernemingen in de populatie 

over.  

 

Dezelfde restricties werden aan de beursgenoteerde ondernemingen opgelegd. In de populatie 

werden 174 beursgenoteerde ondernemingen geteld, maar na het opleggen van de hierboven 

beschreven restricties bleven er slechts 71 over (Cfr. tabel 3.1). 

 

De volgende stap was om de beursgenoteerde ondernemingen uit de populatie van alle 

ondernemingen te verwijderen, om over de populatie van de niet-beursgenoteerde 

ondernemingen te beschikken. Zodoende werden er, rekening houdende met de restricties,         

29 764 niet-beursgenoteerde ondernemingen weerhouden (Cf. tabel 3.1). 

 

Vervolgens werd de steekproef getrokken voor zowel de beursgenoteerde als de niet-

beursgenoteerde ondernemingen. Voor de beursgenoteerde ondernemingen werd de volledige 

populatie genomen, omdat er slechts 71 ondernemingen weerhouden werden, na het opleggen 
                                                 
3 Dit zijn de sectoren met Nace BEL code 65, 66, 67, 70, 74151, 75, 80, 85, 90, 91, 95 of 99. 
Zie bijlage 3.1 voor een omschrijving van deze Nace BEL sectoren. 
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van de selectiecriteria. Voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen werd een volledig aselecte 

steekproef van 2000 ondernemingen getrokken op basis van het BTW-nummer van de 

ondernemingen. 

 

Tabel 3.1. Aantal ondernemingen in de populatie en de steekproef, opgesplitst naar de beurs- en 

de niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

Restricties Alle 

ondernemingen

Beursgenoteerde 

ondernemingen 

Niet beursgenoteerde 

ondernemingen 

Onderneming met volledige 

rechtsvorm 
289.609 174 289.435 

Oprichtingsdatum na 

31/12/1991 
130.983 111 130.872 

Sectoren 110.345 88 110.258 

Personeelsbestand > 5WN 29.835 71 29.764 

Steekproef / 71 2.000 

 Bron: eigen berekeningen 
 

Na de steekproeftrekking werden de gegevens verzameld aan de hand van de ‘Belfirst DVD’ 

voor alle ondernemingen in de steekproeven en voor alle jaren van 1992 tot en met 2002. De 

gegevens noodzakelijk voor het berekenen van de industriële groeigemiddeldes werd 

geraadpleegd op de cd-roms van de Balanscentrale (versie 1999 en 2001). Deze bevatten echter 

enkel de data voor de jaren 1994 tot en met 2000. 

Na de gegevensverzameling konden de afhankelijke en onafhankelijke variabelen samengesteld 

worden. 

 

Bij het opstellen van de variabelen, werd de hoofdsector van iedere onderneming nogmaals 

gecontroleerd op de Nace-BEL codes, daarbij werden nog 35 ondernemingen uit de steekproef 

van de niet-beursgenoteerde ondernemingen gehaald en 11 uit de steekproef van de 

beursgenoteerde ondernemingen. De finale steekproeven bevatten dan ook respectievelijk 1965 

en 60 ondernemingen. 
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2.10 De invloed van het financieringstekort bij het aangaan van externe 

financiering.  
 

In de onderstaande paragraaf wordt de eerste hypothese uitgewerkt.  

Hypothese 1: “Ondernemingen die over meer interne middelen beschikken zullen minder 

geneigd zijn nieuwe externe financiering aan te gaan en omgekeerd”. 

 

Deze hypothese wordt getest aan de hand van het model van Helwege en Liang (1996). 

Aangezien dit model nagaat of de beschikbaarheid van interne fondsen een invloed heeft op het 

aangaan van externe financiering kan het zowel voor de beursgenoteerde als voor de niet-

beursgenoteerde ondernemingen getest worden. Maar omdat de beursgenoteerde sterk 

verschillen van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, bijvoorbeeld qua financieringspolitiek, 

grootte, transparantie naar de kapitaalmarkt toe, is het belangrijk dat ze in afzonderlijke 

steekproeven getest worden.  

Aan de hand van een logistische regressie wordt nagegaan of een toename in het 

financieringstekort de waarschijnlijkheid verhoogt om externe financiering aan te gaan.  

Als het financieringstekort geen significante determinant is van de beslissing tussen interne en 

externe financiering, dan kan de ‘Pecking order’ theorie verworpen worden. 

 

In het tweede deel van hun onderzoeken onderzoeken Helwege en Liang (1996) het kredietrisico 

en asymmetrische informatie respectievelijk bij de schulden-, obligatie- en aandelenuitgifte. 

Omdat er heel wat proxies voor deze variabelen niet beschikbaar of moeilijk te berekenen zijn 

voor Belgische ondernemingen wordt er slechts in deze scriptie het eerste deel van Helwege en 

Liang (1996) getest. 

 

In de volgende paragrafen worden de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen gedefinieerd. 

Daarnaast wordt er stilgestaan bij de statistische vorm van de logistische regressie om vervolgens 

de resultaten toe te lichten.  
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3.5.1. Afhankelijke variabele  

De afhankelijke variabele in dit eerste model is de uitgifte van externe financiering.  

 

De uitgifte van externe financiering wordt gedefinieerd als de som van de nieuwe uitgiften van 

private schulden, obligaties en aandelen  

= ∆(|17| + |42/48| + |100| + |101|) 4 

Een positieve waarde duidt op een stijging van de totale externe financiering, met andere 

woorden er zijn in dit jaar nieuwe schulden of aandelen uitgegeven. Een negatieve waarde op 

een daling van de totale externe financiering.  

 

Vervolgens wordt deze variabele geherdefinieerd tot een dummyvariabele. Aangezien Helwege 

en Liang er vanuit gaat dat een wijziging van vijf procent in de uitgifte van externe financiering 

pas als significant beschouwd wordt, hebben we deze afkapgrens gerespecteerd.  

 

Dextfin  

= 0 = De uitgifte van externe financiering is kleiner dan vijf procent van het balanstotaal 

= 1 =De uitgifte van externe financiering is groter dan of gelijk aan vijf procent van het 

balanstotaal 

 

Na het opstellen van de afhankelijke variabele werd in de steekproef van de beursgenoteerde en 

van de niet-beursgenoteerde ondernemingen de waarnemingen verwijderd waarvoor de uitgifte 

van externe financiering niet berekend kon worden of niet beschikbaar was.  

 

Tabel 3.2 toont het aantal ondernemingen per jaar die al dan niet nieuwe externe financiering 

aangaan. Uit deze tabel kunne we afleiden dat voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen er 

per jaar telkens meer ondernemingen zijn die geen externe financiering uitgeven dan 

ondernemingen die wel nieuwe externe financiering uitgeven. Voor de beursgenoteerde 

ondernemingen is er geen duidelijke trend waar te nemen.  

 

 

 

                                                 
4 Met |x| wordt de absolute waarde aangeduid. Met <x> wordt bedoeld dat de waarde zowel positief als negatief kan 
zijn. Het symbool ∆ voor een code betekent dat het verschil tussen de twee opeenvolgende boekjaren gemaakt 
wordt. 
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Tabel 3.2 Verdeling van de dummyvariabele externe financiering5 

 Niet-beursgenoteerde ondernemingen Beursgenoteerde ondernemingen  
 Dextfin 0 1 0 1 

2002 1283 602 38 22 
2001 1174 733 40 20 
2000 1085 833 23 37 
1999 1068 847 29 31 
1998 1176 733 31 29 
1997 1102 809 31 29 
1996 1165 712 34 26 
1995 1179 647 36 20 
1994 995 707 38 20 
1993 109 64 1 55 

1993-2002 10336 6688 301 290 
 Bron: eigen berekeningen 

 

3.5.2. Onafhankelijke variabelen 

De belangrijkste verklarende variabele voor het al dan niet aangaan van nieuwe schulden of 

aandelen, volgens de ‘Pecking order’ theorie is het financieringstekort. Er worden ook nog 

enkele controlevariabelen in de regressie opgenomen; zoals de grootte van de onderneming, de 

sectorgroei en een indicator van de financiering in het vorige jaar.  

 

Er bestaan nog andere controlevariabelen zoals de leeftijd, de rendabiliteit en de groei die ook 

invloed hebben op de schuldgraad, maar ze worden niet in deze regressie opgenomen. Een eerste 

reden is dat we enkel de variabelen opnemen die in het model van Helwege en Liang (1996) 

bestudeerd worden. Een tweede reden die aangehaald kan worden is dat dit model nagaat wat de 

invloed is van het financieringstekort op de uitgifte van externe financiering en dus niet 

onderzoekt wat de determinanten van de schuldgraad zijn.  

 

(1) De belangrijkste verklarende variabele is het financieringstekort. Dit is de som van de 

dividenden, de investeringen en de wijziging van het nettobedrijfskapitaal, verminderd met de 

operationele cashflow. Aangezien interesten en belastingen ook een belangrijke uitgifte vormen, 

worden ze ook in de financieringstekortvariabele opgenomen.  

▪ Dividenden:  |694| 

                                                 
5 De afhankelijke variabele is nul indien de uitgifte van externe financiering kleiner was dan vijf procent van het 

balanstotaal en één indien de uitgifte van externe financiering groter dan of gelijk was aan vijf procent van het 

balanstotaal. 
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▪ Investeringen zowel in oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa 

als in financiële vaste activa = ∆|20| + |8003| + ∆|21| + |807| - |808| + ∆|22/27| - |821| + |827| 

- |828| + ∆|28| - |841| + |847|-|848|+|860|-|861| 

▪ Wijziging nettobedrijfskapitaal = ∆ (|29/58| - |29| - |42/48| - |492/3|)  

Helwege en Liang (1996, blz. 442) nemen de wijziging van het nettobedrijfskapitaal niet 

op in het financieringstekort omdat de wijziging van het NBK te hoog gecorreleerd is met 

de groeivariabele in hun model. Maar na het berekenen van de correlatie tussen de 

wijziging van het NBK en de groeivariabele, blijkt dat deze variabelen zeer laag 

gecorreleerd zijn, voor de data van dit onderzoek. De wijziging van het NBK wordt daarom 

wel in de variabele van het financieringstekort opgenomen. 

▪ Operationele cashflow voor niet-kaskosten 

Omdat Helwege en Liang (1996) geen exacte definitie geven, wordt de beschrijving van de 

operationele cashflow voor niet-kaskosten gebaseerd op de definiëring van Ooghe en Van 

Wymeersch (2001, blz. 111-119). De operationele cashflow voor niet-kaskosten is dan gelijk 

aan het operationeel brutoresultaat voor niet-kaskosten, vermeerderd met de veranderingen 

van het operationeel nettobedrijfskapitaal.  

Operationeel brutoresultaat voor niet-kaskosten: 6 

|70/74| + < 60/64> + |630| + <631/4> + <635/7> +|75| -|9125| -|9126| - <652/9> + 

|653| + |6560|  - |6561| + |763| + |764/9| + |77| -|664/8| +|669| - |9138| 

Wijziging operationele NBK:  

Operationele vlottende activa: (∆|29| + ∆|3|+ ∆|40/41| + ∆|490/1| + ∆|631/4| + ∆|651|) 

- Voorzieningen en uitgestelde belastingen: (∆|16| - |635/7| - |6560| + |6561| + |762| - 

|662| + |780| - |680|)  

- Operationele schulden: (∆|175| + ∆|176| + ∆|8861| + ∆|8891| + ∆|44| + ∆|45| + 

∆|46| + ∆|492/3|) 

▪ Interesten en belastingen =  

 -(|650| + |653| - |9126| + |9134|) 

 

Het totaal financieringstekort wordt dan gemeten ten opzichte van het totaal actief om de 

problemen van heteroscedasticiteit te vermijden (Helwege en Liang, 1996, Blz 441). 

 

                                                 
6 Hier werd het operationeel brutoresultaat berekend omdat ook de financiële kosten en opbrengsten en de 
uitzonderlijke kosten en opbrengsten een invloed hebben op de cashflow en bijgevolg het financieringstekort zullen 
doen stijgen of dalen.  
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Tot slot wordt de variabele ‘financieringstekort’ ook opgesplitst naar twee aparte variabelen. Op 

die manier wordt het verschil tussen ondernemingen met een financieringstekort en diegene met 

een financieringsoverschot duidelijk gemaakt. Zo kan de invloed nagegaan worden van zowel 

een financieringstekort op de uitgifte van externe financiering, als van een 

financieringsoverschot op de uitgifte van externe financiering. Er worden dan ook twee nieuwe 

variabelen gecreëerd:  

         Tekort = financieringstekort*1 als financieringstekort > 0 

            = 0 bij financieringstekort =< 0 

   Overschot = financieringstekort*-1  als financieringstekort =< 0 

           = 0 bij financieringstekort > 0 

 

(2) Om de grootte van de onderneming te meten wordt het logaritme genomen van het totaal 

actief  =  ln(|20/58|)7. 

.De grootte van een onderneming kan als proxy voor de asymmetrische informatie gebruikt 

worden. Bijgevolg wordt deze variabele als controlevariabele in de regressie opgenomen De 

verwachte invloed van de grootte op de uitgifte van externe financiering is positief, want grote 

ondernemingen hebben minder asymmetrische informatie en transactiekosten dan kleine 

ondernemingen en zullen bijgevolg gemakkelijker schulden en of aandelen kunnen uitgeven.  

 

 (3) Er wordt ook een variabele in het model opgenomen die aangeeft of de onderneming in het 

vorige jaar externe financiering aanging. Daarvoor wordt een dummyvariabele gedefinieerd. 

Vorige financiering  

= 0 = De onderneming heeft in het vorige jaar geen externe financiering aangegaan 

= 1= De onderneming heeft in het vorige jaar wel nieuwe externe financiering aangegaan  

Indien de coëfficiënt van deze variabele positief is toont dit aan dat ondernemingen die in het 

voorbije jaar externe financiering aangingen, meer geneigd zijn om dit jaar opnieuw externe 

financiering uit te geven. Het financieringstekort wordt met andere woorden over meerdere jaren 

gespreid. Is de coëfficiënt negatief dan kan men ervan uitgaan dat de ondernemingen teveel 

externe financiering heeft opgehaald in het voorbije jaar, zodat ze in het huidige jaar zeker geen 

nieuwe externe financiering moet aangaan.  

 

                                                 
7 Omdat alle onafhankelijke variabelen reeds gemeten worden ten opzichte van het totaal actief of reeds relatief zijn, 
wordt het natuurlijk logaritme van het totaal actief genomen als proxy voor de grootte van de ondernemingen. 
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(4) De sectorgroei wordt ook als controlevariabele in het model opgenomen. Per sector werd de 

gemiddelde jaarlijkse industriële groei berekend aan de hand van de volgende maatstaf8. 

        nieuw materieel vast actief   
= 

       totaal materieel vast actief.  

Omdat deze data enkel beschikbaar waren voor de periode 1994  tot en met 2000, zal de 

groeivariabele in een afzonderlijke regressie opgenomen worden, maar slechts voor de jaren 

1994 tot en met 2000.  

Indien deze variabele significant positief of negatief is, wijst dit op het feit dat de ene sector 

meer nood heeft aan externe financiering dan andere sectoren, bijvoorbeeld door een verschil in 

investeringsgraad. 

 

De te testen regressievergelijking kan dus als volgt geschreven worden: 

Dextfint= β1*Finantekortt+ β2*vorige financieringt+ β3*groottet+β4*sectorgroeit 
 

Na het opstellen van de onafhankelijke variabelen voor de beursgenoteerde en de niet-

beursgenoteerde ondernemingen werden de uitschieters uit de steekproeven gehaald. Het hoogste 

en het laagste percentiel van de waarnemingen werden per jaar uit de steekproef verwijderd.  

 

3.5.3. Logistische regressie 

“Een logistische regressie heeft tot doel het verklaren van een binaire variabele aan de hand van 

interval-, ratiogeschaalde of categorische variabelen” (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 2002, 

blz. 459). 

 

Deze regressie wordt via het softwareprogramma SPSS (versie 12.0) uitgevoerd via ‘ordinal 

regression’. Aangezien de onafhankelijke variabelen continue variabelen betreffen worden ze 

ingegeven bij de ‘covariate(s)’.  

 

Vooraleer over te gaan tot de regressieresultaten wordt eerst nog een beschrijving gegeven over 

de manier waarop het logistische regressiemodel statistisch geëvalueerd wordt. Enerzijds hoe de 

geschiktheid van het model gemeten wordt en anderzijds hoe de regressiecoëfficiënten 

geïnterpreteerd moeten worden.  
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8 maatstaf als proxie voor de groei, Kallapur en Trombley (1999) 



 

De geschiktheid van het model kan getest worden aan de hand van de ‘2 log likelihood’, de 

‘Model Chi-square’ en ‘Nagelkerke R square’.  

▪ De ‘2 log likelihood’ staat voor: -2*ln van de waarschijnlijkheid van de observaties, 

gegeven de parameterschattingen. Het ideale model stemt overeen met een hoge 

waarschijnlijkheid van de observaties en dus een lage ‘2 log likelihood’ waarde.  

▪ De chi-kwadraatwaarde van het model ‘Model Chi-square’ is gelinkt aan de ‘2 log 

likelihood’ waarde, want ze geeft het verschil weer tussen de ‘2 log likelihood’ waarden van het 

nul-model en het volledige model. Het nul-model bevat enkel de constante, terwijl het volledige 

model alle onafhankele variabelen bevat. Als de p-waarde van het ‘Model Chi-square’ 

significant is (p-waarde < 0,05) dan is het volledige model een significant beter model dan het 

nul-model, bovendien duidt het ook aan dat tenminste één van de regressiecoëfficiënten van de 

onafhankelijke variabelen verschilt van nul. De df in het ‘Model Chi-square’ toont het verschil in 

aantal te schatten parameters aan voor het volledige en het nulmodel.  

▪ Een laatste alternatief is de Nagelkerke R2, deze is vergelijkbaar met de R2 in lineaire 

regressies, maar moet met enige omzichtigheid geïnterpreteerd worden als het percentage in de 

afhankelijke variabele dat verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen (De Pelsmacker en 

Van Kenhoven, 2002, blz. 463-464). 

 

Hierbij dient vermeld te worden dat volgens Gujarati de verklaringskracht van binaire 

regressiemodellen (goodness of fit) louter van secundair belang is. Bovendien is de  

verklaringskracht van de conventionele R2 niet erg hoog in binaire regressiemodellen, de R2 

geeft wel een zicht in de sterkte van het model en/of het verband tussen de variabelen. Het 

belangrijkste bij de evaluatie van binaire regressiemodellen is het verwachte teken van de 

regressiecoëfficiënten en hun statistische significantie (Gujarati, 2003, blz. 605-606). 

 

De volgende stap is de interpretatie van de logistische regressiecoëfficiënten.  

De ‘Wald’ statistiek en de eraan gekoppelde p-waarde wordt gebruikt om na te gaan of de 

regressiecoëfficiënten al dan niet significant verschillend zijn van nul (als de p-waarde kleiner is 

dan 0,05 is de coëfficiënt significant verschillend van nul) (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 

2002, blz. 462-466). 

 

Er zijn echter ook een aantal voorwaarden verbonden aan het toepassen van logistische 

regressie. (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 2002, blz. 467) Hieronder volgt een opsomming 

van de voorwaarden en worden deze voorwaarden toegepast op de regressies (cfr. 3.5.4). 
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(i) Causaliteit: de dummyvariabele externe financiering wordt beschouwd als afhankelijke 

variabele en het financieringstekort als verklarende variabele.  

(ii) Het in overweging nemen van alle relevante variabelen:. Naast de financieringstekort-

variabele worden er ook nog een aantal controlevariabelen in de regressie opgenomen.  

(iii) Afwezigheid van multicollineariteit: een te hoge correlatie tussen sommige verklarende 

variabelen kan de schatting van de coëfficiënten minder betrouwbaar maken. Het opsporen van 

multicollineariteit is mogelijk door het opstellen van en correlatiematrix waarin de correlatie 

tussen elk paar van variabelen in het regressiemodel wordt weergegeven. Volgens De 

Pelsmacker en Van Kenhoven (2002, blz 467) mogen de correlatiecoëfficiënten tussen elk paar 

van onafhankelijke variabelen de waarde 0,50 niet overschrijden. Volgens Gujarati (2003, blz. 

358) ligt deze grens op 0,80. De eenvoudigste oplossing voor het probleem is het weglaten van 

één of meer van de gecorreleerde variabelen in de modeldefinitie. (cfr. infra tabel 3.5) 

(iv) Voldoende aantal waarnemingen: het aantal observaties is best groter dan het tienvoud van 

het aantal te schatten parameters. Per jaar zijn er ongeveer 1700 observaties voor de niet-

beursgenoteerde ondernemingen en per jaar ongeveer 60 observaties voor de beursgenoteerde 

ondernemingen, terwijl er slechts maximum vier te schatten parameters zijn.   

(v) Geen uitschieters: Het hoogste en het laagste percentiel van de waarnemingen per 

onafhankelijke variabele werd uit de steekproef verwijderd.  

(vi) Logische interpreteerbaarheid  

 

3.5.4. Onderzoek en resultaten 

 

3.4.4.1 Niet beursgenoteerde ondernemingen  

a) Beschrijvende statistieken 

Door het opstellen van een kruistabel kunnen we een algemeen beeld krijgen over het verband 

tussen het al dan niet aangaan van externe financiering en het financieringstekort of –overschot. 

Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat uit de kruistabelanalyse in principe geen 

causaliteit tussen de variabelen afgeleid kan worden, enkel de samenhang of het verband tussen 

de variabelen kan vastgesteld worden (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 2002, blz. 370). 
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Tabel 3.3 Kruistabel tussen de externe financiering (Dextfin) en financieringstekort (Fintekort) 

voor de niet-beursgenoteerde variabelen, samengenomen over de gehele onderzoeksperiode. 

   Dextfin Totaal 

    

geen externe 

financiering 

wel externe 

financiering   

 Financieringstekort Count 7380 5719 13099
    % within fintekort 56,3% 43,7% 100,0%
Fintekort   % within Dextfin 74,9% 88,5% 80,3%
  Financieringsoverschot Count 2467 740 3207
    % within fintekort 76,9% 23,1% 100,0%
    % within Dextfin 25,1% 11,5% 19,7%
Totaal Count 10315 9847 6459
  % within fintekort 60,7% 60,4% 39,6%
  % within Dextfin 100,0% 100,0% 100,0%

 Bron: eigen berekeningen  

 

De ‘Pecking order’ theorie voorspelt dat het financieringstekort positief gecorreleerd is met de 

uitgifte van externe financiering. Uit de kruistabel kunnen we vaststellen dat 43,7% van de 

ondernemingen met een financieringstekort nieuwe externe financiering uitgeven, terwijl er 

slecht 23,1% van de ondernemingen met financieringsoverschot nieuwe externe financiering 

uitgeven. Omgekeerd komen we ook tot de bevinding dat ondernemingen die externe 

financiering aangaan in 88,5% te kampen hebben met financieringstekort; terwijl slechts 11,5% 

van de observaties een financieringsoverschot heeft.   

 

Tabel 3.3 toont aan dat het verband tussen de nood aan financiering (financieringstekort) en het 

aangaan van externe financiering zeker niet perfect is. Enerzijds zijn er nog 23,1% van de 

ondernemingen met een financieringsoverschot die externe financiering aangaan, terwijl ze er 

geen nood aan hebben. Anderzijds gaat meer dan de helft van de ondernemingen met een 

financieringstekort geen externe financiering aan, terwijl ze er wel nood aan hebben.  

 

Een veronderstelling van de ‘Pecking order’ theorie die hier overduidelijk wel bevestigd wordt is 

dat ondernemingen met een financieringsoverschot veel minder geneigd zijn om externe 

financiering aan te gaan.  
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Een correlatiematrix tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen is een alternatieve 

manier om het verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen na te gaan.  

Ook uit de correlatiematrix (tabel 3.4) blijkt dat de variabelen externe financiering en 

financieringstekort positief gecorreleerd zijn, wat in overeenstemming is met de ‘Pecking order’ 

theorie.  

 

Tabel 3.4 Correlatiematrix9 tussen afhankelijke (dummyvariabele externe financiering) en de 

onafhankelijke variabelen voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

 
Dextfin 

(Niet-beursgenoteerde 
ondernemingen) 

Verwacht teken 

financieringstekort 0,132*** + 

grootte 0,039*** - 

vorige financiering 0,017** + 

sectorgroei 0,056*** + 
Bron: eigen berekeningen 

***  duidt op de significantie van 0,01% (tweezijdig) 

 **   duidt op de significantie van 0,05% (tweezijdig) 

  *    duidt op de significantie van 0,10% (tweezijdig) 

 

b. Regressieresultaten voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

Door het opstellen van de correlatiematrix kan de correlatie tussen de verklarende variabelen 

gecontroleerd worden (Cfr. infra 3.4.3). Uit tabel 3.5 blijkt dat de correlatie tussen de variabelen 

grootte en financieringstekort –0,583 is, voor de gehele periode. Ook door de correlatie voor 

ieder jaar afzonderlijk te berekenen blijkt dat deze steeds tussen de -0,55 en -0,61 ligt (Cfr. 

bijlage 3.5).  

In de literatuur bestaat er discussie over de grens waarbij je de variabelen die te hoog 

gecorreleerd zijn, niet meer in de regressie moet opnemen10.  

Daarom wordt de variabele grootte in tabel 3.6 wel in de regressie opgenomen als 

controlevariabele, in tabel 3.7 wordt ze daarentegen niet in de regressie opgenomen.  

                                                 
9 Uit bijlage 3.3 blijkt dat geen enkele variabele normaal verdeeld is. Daarom wordt voor het berekenen van de 

correlatie Spearman’s rho genomen. 
10 Volgens De Pelsmacker en Van Kenhoven (2002, blz. 467) ligt deze grens op 0,50; terwijl Gujarati (2003, blz. 

358) deze grens op 0,80 legt. 
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Tabel 3.5 Correlaties tussen de verklarende variabelen voor de periode 1993-2002, voor de niet-

beursgenoteerde ondernemingen  

    fintekort grootte vorigefin sectorgroei 

financieringstekort Correlation Coefficient 1,000 -,583(***) ,002 ,112(***)

  Sig. (2-tailed) . ,000 ,771 ,000

grootte Correlation Coefficient -,583(***) 1,000 ,037(***) -,069(***)

  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000

vorigefin Correlation Coefficient ,002 ,037(***) 1,000 ,051(***)

  Sig. (2-tailed) ,771 ,000 . ,000

sectorgroei Correlation Coefficient ,112(***) -,069(***) ,051(***) 1,000

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 .

Bron: eigen berekeningen 

***  duidt op de significantie van 0,01% (tweezijdig) 

 **   duidt op de significantie van 0,05% (tweezijdig) 

  *    duidt op de significantie van 0,10% (tweezijdig) 

 

Vervolgens kan de verklaringskracht van de verschillende regressies besproken worden aan de 

hand van de ‘2 log likelihood’ en de R2 van de regressie waarin de variabele grootte is 

opgenomen (tabel 3.6) en waar ze niet is opgenomen (tabel 3.7) te vergelijken. Hieruit blijkt dat 

de verklaringskracht van het model systematisch groter is als de controlevariabele grootte er in 

opgenomen wordt, zowel voor ieder jaar afzonderlijk als voor alle tien jaren gezamenlijk.  

 

Voor de volledige onderzoeksperiode (1993-2002) is de coëfficiënt van het financieringstekort 

significant tot op één procent en positief, voor beide regressies. Per jaar afzonderlijk is deze 

variabele telkens significant en positief, behalve voor de jaren 1993 en 1997. We kunnen er dus 

vanuit gaan dat ondernemingen met een financieringstekort effectief meer externe financiering 

aangaan, terwijl ondernemingen met een financieringstekort hun totale externe financiering 

afbouwen.  

De coëfficiënt van de controlevariabele ‘grootte’ is ook significant en positief voor de gehele 

onderzoeksperiode en voor alle jaren afzonderlijk, met uitzondering van de jaren 1993 en 1997. 

Grotere ondernemingen gaan dus meer externe financiering aan, wat verklaard kan worden door 

het feit dat ze gemakkelijker toegang hebben tot de kapitaalmarkt. 
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Tabel 3.6 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen  

Dextfint= β1*Financieringstekortt+ β2*vorige financieringt+β3*groottet 

             1993-2002 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

financieringstekort +***           - +** +*** +*** + +*** +*** +*** +*** +***

grootte          +*** + +*** +*** +*** + +* +*** +*** +*** +*

Vorige financiering +            +** + + - + + + + -

2 log likelihood            18951 215 153 2064 2288 2434 2399 2444 2431 2409 2191

Nagelkerke R2            0,014 0,012 0,155 0,011 0,021 0,001 0,011 0,036 0,034 0,012 0,011

Bron: eigen berekeningen (cfr. bijlage 3.5a) 

 

 
Tabel 3.7 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen 

 Dextfint= β1*Financieringstekortt+ β2*vorige financieringt 

1993-2002 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

financieringstekort +***           - + +** +*** + +*** +*** +*** +** +***

Vorige financiering +**   +** + + - + + +* + -*** 

2 log likelihood            18936 216 161 2064 2295 2436 2401 2476 2461 2421 2194

Nagelkerke R2            0,000 0,006 0,080 0,004 0,014 0,000 0,005 0,013 0,010 0,004 0,008

                   Bron: eigen berekeningen (Cfr. bijlage 3.5b) 

 
     +       het teken van de coëfficiënt is positief 
     -         het teken van de coëfficiënt is negatief  
  ***    De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 1%-niveau (tweezijdig)

    **     De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 5%-niveau (tweezijdig)
     *     De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 10%-niveau (tweezijdig)
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De variabele ‘vorige financiering’ is in de regressie waarbij de variabele grootte is opgenomen, 

niet significant, maar als de variabele grootte er niet is in opgenomen, is de variabele ‘vorige 

financiering’ wel significant en positief, bekeken voor de volledige onderzoeksperiode. De 

vergelijking van de regressieresultaten afzonderlijk per jaar toont aan dat de coëfficiënt slechts 

voor enkele jaar significant is.  

Maar als de coëfficiënt van de controlevariabele ‘vorige financiering’ significant is, is hij wel 

positief wat erop duidt dat onderneming het ontleningsgedrag over de verschillende jaren wel 

duidelijk positief gecorreleerd is.  

 

De variabele sectorgroei meet de industriële groei van die sector, deze variabele wordt in een 

aparte regressie opgenomen, omdat deze gegevens slechts beschikbaar waren voor 1994 tot en 

met 2000 (Tabel 3.8). De variabele grootte wordt in deze regressie opgenomen omdat uit 

bovenstaande regressies bleek dat het opnemen van de variabele grootte wel degelijk de 

verklaringskracht van het model verhoogt. Het opnemen van de variabele sectorgroei verhoogt 

ook de verklaringskracht van het model, zowel voor ieder jaar afzonderlijk als voor de gehele 

onderzoeksperiode, op basis van de Nagelkerke R2. De coëfficiënt van de variabele sectorgroei 

voor totaal van de jaren 1994 tot en met 2000 is positief en significant, maar gekeken per jaar 

afzonderlijk is de coëfficiënt slechts significant en positief voor de jaren 1997 en 2000. De sector 

waarin een onderneming opereert blijkt duidelijk een effect te hebben of de onderneming al dan 

niet nieuwe externe financiering aangaat. 

 

Tabel 3.8 Regressieresultaten niet-beursgenoteerde ondernemingen 

Dextfint= β1*Financieringstekortt+ β2*vorige financieringt+ β3*groottet+β4*sectorigroeit 

  1994-2000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
financieringstekort +*** +** +*** + + +*** +*** +*** 
grootte +*** +** +*** +*** + +* +*** +*** 
vorige financiering + +*** + + - + + + 
sectorgroei +*** - + + +** - + +** 
2 log likelihood 14278 151 2064 2286 2430 2394 2443 2427 
Nagelkerke R2 0,019 0,171 0,011 0,022 0,005 0,011 0,037 0,037  

             Bron: eigen berekeningen (cfr. bijlage 3.6) 
     +       het teken van de coëfficiënt is positief 
     -         het teken van de coëfficiënt is negatief  
  ***    De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 1%-niveau (tweezijdig) 

    **     De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 5%-niveau (tweezijdig) 
     *     De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 10%-niveau (tweezijdig) 
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Om de invloed van het financieringstekort op het al dan niet aangaan van externe financiering 

nog gedetailleerder te onderzoeken wordt de variabele financieringstekort opgesplitst naar 

twee aparte variabelen, respectievelijk het tekort (positieve waarden van de variabele 

financieringstekort) en het overschot (negatieve waarden van de variabele financieringstekort). 

Tekort = financieringstekort*1 als financieringstekort > 0 

         = 0 bij financieringstekort =< 0 

Overschot = financieringstekort*-1  als financieringstekort =< 0 

               = 0 bij financieringstekort > 0 

 

De regressieresultaten (tabel 3.9) tonen aan dat de coëfficiënt van de overschotvariabele 

significant tot op één procent en negatief is, zowel voor de volledige periode, als voor ieder jaar 

afzonderlijk. Dit is duidelijk in overeenstemming is met de ‘Pecking order’ theorie, die voorspelt 

dat ondernemingen met een financieringsoverschot geen nieuwe externe financiering aangaan. 

De coëfficiënt van de tekortvariabele is significant tot op één procent en positief voor de gehele 

periode en alle jaren afzonderlijk, met uitzondering van de jaren 1995, 1997 en 2001. Ook hier 

wordt de ‘Pecking order’ theorie dus bevestigd, dat ondernemingen met een financieringstekort 

nood hebben aan externe financiering en effectief nieuwe externe aangaan.   

 

Tabel 3.9 Regressieresultaten waarbij de variabele financieringstekort opgesplitst wordt naar 

effectief tekort en overschot voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Afhankelijke 

variabele is de binaire variabele externe financiering.  

  1993-2002 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
tekort +*** n.b. +** + +*** - +* +*** +*** + +** 
overschot -*** n.b. -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 
grootte +*** n.b. +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** +*** 
vorige 
financiering +** n.b. +*** + + + + + +* + + 
2 log likelihood 18397 n.b. 145 1976 2232 2352 2312 2364 2355 2339 68,16**
Nagelkerke R2 0,065 n.b. 0,229 0,084 0,063 0,062 0,074 0,093 0,087 0,064 0,223 
             Bron: eigen berekeningen. (Regressieoutput zie bijlage 3.8) 
 
     +       het teken van de coëfficiënt is positief 
     -         het teken van de coëfficiënt is negatief  
***    De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 1%-niveau (tweezijdig) 

   **     De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 5%-niveau (tweezijdig) 
    *      De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 10%-niveau (tweezijdig) 
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3.4.4.2 Beursgenoteerde ondernemingen  

a) beschrijvende statistieken.  

Ook voor de beursgenoteerde ondernemingen wordt een kruistabel (Tabel 3.10) opgesteld 

waarbij men kan afleiden hoeveel ondernemingen er externe financiering aangaan als ze te 

kampen hebben met een financieringstekort en hoeveel ondernemingen er geen externe 

financiering aangaan omdat ze een financieringsoverschot hebben.  
  

Bij de beursgenoteerde ondernemingen zijn de ondernemingen met een financieringstekort meer 

geneigd (62,5%) om externe financiering aan te gaan dan de niet-beursgenoteerde 

ondernemingen (43,6%). De beursgenoteerde ondernemingen met een financieringsoverschot 

gaan relatief ook meer externe financiering aan (28,9% ten opzichte van 23,1%) (cfr. Tabel 3.3 

voor de kruistabel van de niet-beursgenoteerde ondernemingen). 

 

Tabel 3.10 Kruistabel tussen de binaire variabelen externe financiering (dextfin) en 

financieringstekort (fintekort) voor de steekproef van de beursgenoteerde ondernemingen.  

    dextfin Totaal 

    
Geen externe 
financiering 

Wel externe 
financiering   

 Financieringstekort Count 129 215 344
    % within fintekort 37,5% 62,5% 100,0%
 fintekort   % within dextfin 44,6% 76,8% 60,5%
  Financieringsoverschot Count 160 65 225
    % within fintekort 71,1% 28,9% 100,0%
    % within dextfin 55,4% 23,2% 39,5%
Totaal Count 289 280 569
  % within fintekort 50,8% 49,2% 100,0%
  % within dextfin 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Ook uit de correlatiematrix (tabel 3.11) blijkt dat de variabele ‘financieringstekort’ positief 

gecorreleerd is met de afhankelijke variabele, zoals dit door de ‘Pecking order’ theorie voorspeld 

wordt. Maar in tegenstelling tot de niet-beursgenoteerde variabelen is de grootte van de 

onderneming negatief gecorreleerd met de uitgifte van externe financiering. 
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Tabel 3.11 Correlatiematrix11 tussen afhankelijke (dummyvariabele externe financiering) en de 

verklarende en controlevariabelen 

 
Dextfin 

(Beursgen. Ond) 
Dextfin 

(Niet-beursgen. Ond) Verwacht teken 

financieringstekort 0,372*** 0,132*** + 

grootte -0,093** 0,039*** - 

Vorige financiering 0,170*** 0,017** + 

sectorgroei 0,098** 0,056*** + 
Bron: eigen berekeningen 

***  duidt op de significantie van 0,01% (tweezijdig) 

 **   duidt op de significantie van 0,05% (tweezijdig) 

  *    duidt op de significantie van 0,10% (tweezijdig) 

 

b. Regressieresultaten voor de beursgenoteerde ondernemingen 

Uit de correlatiematrix blijkt dat correlatie tussen de onafhankelijke variabelen nergens hoger is 

dan 0,50 zowel voor ieder jaar afzonderlijk als voor de gehele onderzoeksperiode (cfr. Bijlage 

3.8).  

De te testen regressievergelijking voor de beursgenoteerde ondernemingen is dus:  

Dextfint= β1*financieringstekortt+β2*groottet+β3*vorige financieringt+β4*sectorgroeit 

 

Omdat de variabele sectorgroei slechts beschikbaar was voor de jaren 1994 tot en met 2000, 

wordt deze variabele initieel niet in de regressie opgenomen (tabel 3.12). Enkel in een  

afzonderlijke regressie voor desbetreffende jaren wordt de variabele ‘sectorgroei’ opgenomen 

(tabel 3.13). 

 

Uit de regressieresultaten (cfr. tabel 3.12) kunnen we besluiten dat de coëfficiënt van de 

variabele financieringstekort positief en significant tot op tien procent is voor de periode 1993 tot 

en met 2002, maar afzonderlijk per jaar is ze slechts significant in 1996 en 2001. De ‘Pecking 

order’ hypothese dat ondernemingen met een financieringstekort externe financiering aangaan, 

terwijl ondernemingen met financieringsoverschot hun externe financiering afbouwen kan dus 

niet verworpen worden.  

                                                 
11 Uit bijlage 3.9 blijkt dat geen enkele variabele normaal verdeeld is. Daarom wordt voor het berekenen van de 

correlatie Spearman’s rho genomen. 
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Tabel 3.12: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, met als afhankelijke variabele de externe financiering.  

  1993-2002 1993          1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
financieringstekort +* n.b.          + + +*** + - - - +** -
grootte - n.b.          - - + - - - +* + -**
vorige financiering +*** n.b.          - - +** + + +*** + +** +**
2 log likelihood 682 n.b.          63 68 64 74 74 72 70 52 68,16**
Nagelkerke R2 0,050 n.b.          0,129 0,109 0,206 0,141 0,017 0,184 0,144 0,427 0,223

(Bron: eigen berekeningen, cfr regressieoutput in bijlage 3.12) 
  
Tabel 3.13: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, met als afhankelijke variabele de externe financiering,  

maar waarbij de variabele ‘sectorgroei’ ook als onafhankelijke variabele opgenomen wordt.  

  1993-2002 1994       1995 1996 1997 1998 1999 2000
financieringstekort + +       + +*** + - - -
grootte - -       - + - - - +*
vorige financiering +*** +       - +** + + +*** +
sectorgroei + +       - + - - - -
2 log likelihood 534 63       65 64 73 79 72 68
Nagelkerke R2 0,041 0,130       0,187 0,207 0,158 0,017 0,187 0,164
                       (Bron: eigen berekeningen, cfr regressieoutput in bijlage 3.13) 
 

Tabel 3.14: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de financieringstekortvariabele  
opgesplitst wordt naar een tekort en een overschot variabele. 

  1993-2002 1993          1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tekort +** n.b.          +** + +*** - + - +*** +*** -
overschot - n.b.          - - +** -* + + + - -
grootte - n.b.          - - - -** - - +** + -**
vorige financiering +*** n.b.          - - +** + + +** + +** +**
2 log likelihood 678 n.b.          58 67 25 69 78 72 51 46 66
Nagelkerke R2 0,058 n.b.          0,244 0,129 0,784 0,239 0,053 0,186 0,482 0,518 0,227

(Bron: eigen berekeningen : Cfr. bijlage 3.14)

61 



 

+ het teken van de coëfficiënt is positief 
- het teken van de coëfficiënt is negatief 

*** De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 1%-niveau (tweezijdig) 
** De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 5%-niveau (tweezijdig) 
* De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 10%-niveau (tweezijdig) 

 

De variabele grootte is niet significant voor de totale periode, maar in jaar 2000 is ze wel 

significant en positief, terwijl in 2002 de grootte significant en negatief is. We kunnen dus 

besluiten dat de variabele grootte voor de beursgenoteerde ondernemingen weinig invloed heeft 

op het al dan niet aangaan van externe financiering.  

De variabele vorige financiering is significant tot op één procent en positief voor de gehele 

periode en voor de jaren 1996, 1999, 2001 en 2002. Ook bij de beursgenoteerde ondernemingen 

blijkt dat het ontleningsgedrag over de verschillende jaren gecorreleerd is.  

 

Wanneer we ook de variabele ‘sectorgroei’ opnemen als controlevariabele in de regressie, blijkt 

dat deze variabele de verklaringskracht van het model maar lichtjes verhoogt (Cfr. tabel 3.13). 

En de variabele sectorgroei is nooit significant. De sector waartoe de beursgenoteerde 

ondernemingen behoren blijkt geen rol te spelen voor het financieringsbeleid. Het nadeel 

verbonden aan het opnemen van de variabele sectorgroei is dat de variabele financieringstekort 

nergens meer significant is, behalve voor jaar 1996.  

 

Om de invloed van de variabele financieringstekort nauwkeuriger te onderzoeken, kunnen we de 

variabele financieringstekort opsplitsen naar twee aparte variabelen, namelijk het tekort en het 

overschot. De resultaten in tabel 3.14 tonen aan dat de verklaringskracht van het model, aan de 

hand van Nagelkerke R2, waarbij de variabele financieringstekort opgesplitst is systematisch 

hoger is, dan wanneer deze variabele niet opgesplitst is. 

De variabele tekort is significant tot op vijf procent en positief voor de gehele 

onderzoeksperiode, maar bekeken per jaar afzonderlijk is deze variabele slechts significant en 

positief voor de jaren 1994, 1996, 2000 en 2001. Algemeen kunnen we dus stellen dat 

ondernemingen met een financieringstekort nieuwe externe financiering aangaan in hetzelfde 

jaar. 

De overschot variabele is niet significant voor de gehele periode. In het jaar 1996 is 

desbetreffende coëfficiënt wel significant en positief, terwijl de coëfficiënt in 1997 significant en 

negatief is. De hypothese dat ondernemingen met een financieringsoverschot geen nieuwe 
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externe financiering aangaan, kan dus algemeen gezien, verworpen worden voor de 

beursgenoteerde ondernemingen.  

  

Tot slot kunnen we de regressieresultaten van de beursgenoteerde en de niet-beursgenoteerde 

ondernemingen vergelijken. Daaruit blijkt dat voor de beursgenoteerde ondernemingen de 

geschiktheid van het model groter is, namelijk de R2 is hoger. Door de logistische 

regressiecoëfficiënten voor de gehele onderzoeksperiode te vergelijken blijkt dat de coëfficiënt 

van het financieringstekort significant positief is, zowel bij de beursgenoteerde als de niet-

beursgenoteerde ondernemingen. Afzonderlijk per jaar is de coëfficiënt van de 

financieringstekort meer significant voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen.  

Wanneer het financieringstekort opgesplitst worden naar twee afzonderlijke variabelen blijkt de 

tekortvariabele voor de beursgenoteerde en de niet-beursgenoteerde ondernemingen positief te 

zijn, zoals door de ‘Pecking order’ theorie voorspeld wordt. De overschotvariabele is enkel 

significant bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen, en het teken is negatief zoals voorspeld 

wordt door de ‘Pecking order’ theorie.  

 

De eerste hypothese die de invloed van het financieringstekort op de uitgifte van externe 

financiering nagaat kan dus niet verworpen worden. Ondernemingen met een financieringstekort 

geven nieuwe schulden of aandeel uit en ondernemingen met een financieringsoverschot niet 

naar de kapitaalmarkt trekken. 

 

 

2.11 Zijn schulden de meest geprefereerde vorm van externe financiering?  
 
In dit deel wordt de tweede hypothese van deze scriptie getest. 

Hypothese 2: “Ondernemingen die een beroep doen op externe financiering prefereren 

schulden.”  

Volgens de ‘Pecking order’ theorie zullen ondernemingen die nood hebben aan externe 

financiering, risicoloze effecten (schulden) prefereren boven risicovolle effecten (aandelen).  

 

Het statistisch model is gebaseerd op het ‘Pecking order’ model van Shyam-Sunder en Myers 

(1999). Aangezien dit model de voorkeur tussen private schulden en publiekelijk uitgegeven 

aandelen onderzoekt, kan dit model enkel toegepast worden voor de beursgenoteerde 

ondernemingen. 
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Het ‘Pecking order’ model van Shyam-Sunder en Myers gaat er vanuit dat een intertemporele 

wijziging in de uitgifte van schulden of de schuldgraad enkel het gevolg kan zijn van een 

wijziging van het financieringstekort.  

Shyam-Sunder en Myers (1999, blz. 224) formuleerden de ‘Pecking order’ hypothese als volgt:  

∆ Dt = α + βPOFintekortt + εt   

Waarbij  ∆ Dt de wijziging in het schuldniveau aangeeft.  

Shyam-Sunder en Myers (1999) verwachten dat α =0 en βPO=1 of met andere woorden dat de 

schuldgraad enkel zal wijzigen als het financieringstekort gewijzigd is en bovendien dat dit een 

één-op-één relatie is.  

Shyam-Sunder en Myers (1999) gaan er impliciet vanuit dat de eerste hypothese voldaan is, dat 

ieder financieringstekort de onderneming ertoe aanzet om nieuwe externe financiering aan te 

gaan en dat ondernemingen met een financieringstekort hun bestaande externe financiering 

afbouwen. Ze testen bijgevolg of iedere uitgifte van externe financiering ook daadwerkelijk een 

uitgifte van nieuwe schulden is.   

Het teken van de variabele financieringstekort speelt geen rol bij de analyse van deze hypothese. 

Bij een positief teken, als de onderneming geconfronteerd wordt met een financieringstekort zal 

ze nieuwe schulden aangaan. Bij een negatief teken, als de onderneming een  

financieringsoverschot heeft, zal ze met het overschot haar bestaande schulden versneld 

aflossen.                   

 

3.6.1. Afhankelijke variabele  
De ‘Pecking order’ hypothese wordt meerdere malen getest, waarbij de afhankelijke variabele     

(∆ Dit) gemeten wordt door bruto schulduitgifte, de netto schulduitgifte of de wijziging in de 

schuldgraad. 

 
▪ Bruto schulduitgifte  =   

∆ |17 + 42/48| 

        |20/58| 

 

▪ Netto schulduitgifte  =  uitgifte van nieuwe schulden gecorrigeerd voor de terugbetaling 

van de schulden op lange termijn die tijdens die periode terugbetaald werden.  

∆ |17 + 42/48 | - |42| 

                                                                                          

      |20/58| 
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Zowel de bruto- als de nettoschulduitgifte worden gemeten ten opzichte van het totaal 

actief om heteroscedasticiteit te vermijden.  

 

▪ Wijziging van de schuldgraad 

Schulden  |17 + 42/48| 

                        =     ∆ 

Totaal actief            |20/58| 

 

3.6.2. Onafhankelijke variabele 
De financieringstekort-variabele wordt gedefinieerd als de som van de investeringen, 

dividenduitkeringen, wijziging van het nettobedrijfskapitaal en de schulden op lange termijn die 

binnen het jaar vervallen, maar in mindering gebracht voor de operationele kasstroom voor niet-

kaskosten en de interesten en belastingen. 

Fintekortt = DIVt + Xt +∆Wt + Rt – Ct  

waarbij alle variabelen gemeten worden op het einde van de periode t.  

 

▪ DIVt  = Dividend in jaar t =  |694| 

▪ Xt  = Investeringen, zowel in oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële 

vaste activa als in financiële vaste activa = ∆|20| + |8003| + ∆|21| +  |807| - |808| + 

∆|22/27| - |821| + |827| - |828| + ∆|28| - |841| + |847|-|848|+|860|-|861| 

▪ ∆Wt = Netto-stijging van het nettobedrijfskapitaal =  

∆ (|29/58| - |29| - |42/48| - |492/3|) 

▪ Rt = Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen = |42| 

▪ Ct           = Operationele kasstroom. 

Omdat Shyam-Sunder en Myers (1999) geen exacte definitie geven, wordt de 

beschrijving van de operationele cashflow gebaseerd op de definiëring van Ooghe en 

Van Wymeersch (2001, blz. 111-119) (cfr. infra 3.4.2). 

 

Shyam-Sunder en Myers (1999) nemen de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen wel op in de financieringstekortvariabele, terwijl Helwege en Liang dit niet doen.  

In dit verband tonen Frank en Goyal (2003) empirisch aan dat de verklaringskracht van het 

model hoger is als de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen niet in de 

financieringstekortvariabele opgenomen worden.  
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3.6.3. Methode van de kleinste kwadraten (Ordinary least squares)  
De ‘Pecking order’ hypothese van Shyam-Sunder en Myers (1999) kunnen we testen door het 

uitvoeren van een lineaire regressie. Er kan namelijk uitgegaan worden van een enkelvoudige 

lineair verband tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabele. De vergelijking neemt de 

volgende vorm aan:  

Y = α + β.X + ε 

Y: de afhankelijke variabele, namelijk de wijziging van het schuldenniveau 

X: de onafhankelijke variabele, namelijk het financieringstekort 

α: de constante, of de parameter die uitdrukt wat het effect van een verandering van het 

financieringstekort op het schuldenniveau zal zijn. 

β: de coëfficiënt die uitdrukt wat het effect van verandering van het financieringstekort op het 

schuldenniveau zal zijn. 

ε: residu of storingsterm 

 

De methode van de kleinste kwadraten komt er dan op neer de parameters van de lineaire 

vergelijking zodanig te definiëren, dat de som van het kwadraat van elk van de residuen zo klein 

mogelijk is (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 2002, blz. 416). 

 

Statistische evaluatie van het regressiemodel.  

Als maatstaf voor de sterkte van het verband tussen de variabelen wordt bij lineaire regressie de 

determinatiecoëfficiënt R2 berekend. De waarde van R2 ligt tussen nul en één. Hoe perfecter het 

regressiemodel het verband tussen de variabelen kan verklaren, hoe kleiner de residuen, met als 

resultaat een hogere R2.  

Naast het berekenen van het verband, moet ook de statistische significantie van het geschatte 

model getest worden. Dit kan nagegaan worden door middel van een F-test. 

Ten slotte moet ook de betrouwbaarheid van de coëfficiënten in de regressievergelijking worden 

nagegaan. Dit kan door een t-test uit te voeren, waarbij getest wordt wat de kans is dat de 

coëfficiënt significant verschilt van nul. Indien de t-waarde groter is dan de kritische waarde, is 

de coëfficiënt statistisch significant verschillend van nul. (De Pelsmacker en Van Kenhoven, 

2002, blz. 417-421) 

    

De voorwaarden voor het toepassen van regressie-analyse 

Het toepassen van lineaire regressie heeft een aantal veronderstellingen (De Pelsmacker en Van 

Kenhoven, 2002, blz. 425-437). Indien deze veronderstellingen niet voldaan zijn, is het resultaat 
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van de analyse niet of minder valide en/of betrouwbaar. Hieronder volgen deze voorwaarden, en 

worden deze voorwaarden getoetst aan de regressie (cfr. 3.6.4). 

(i) Causaliteit: de wijziging van de schulden is afhankelijk van de wijzigingen van het  

financieringstekort.   

(ii) Het in overweging nemen van alle relevante variabelen.  Alle variabelen die in het model van 

Shyam-Sunder worden opgenomen, worden ook in dit model opgenomen. 

(iii) Het ontbreken van multicollineariteit: de correlatie tussen de variabelen is nooit hoger dan 

0,50 (cfr. tabel 3.15) 

(iv) Voldoende aantal waarnemingen: het aantal observaties is steeds groter dan het tienvoud van 

het aantal te schatten parameters, waar in alle jaren aan voldaan is.  

(v) Geen uitschieters: van zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabele werd de één 

procent hoogste als de één procent laagste ondernemingen uit de steekproef gehaald. 

(vi) Minstens intervalgeschaalde variabelen: ook voldaan  

(vii) Logische interpreteerbaarheid  

 

De regressies worden uitgevoerd in het programma Eviews. De data wordt geregresseerd via de 

methode ‘least squares’, waarbij ook gecorrigeerd wordt voor heteroscedasticiteit. 

 

3.6.4. Onderzoek en resultaten 
a) beschrijvende statistieken 

 

Tabel 3.15 Correlatiematrix tussen bruto-, nettoschulduitgifte en wijziging schuldgraad op 

financieringstekort voor de gehele onderzoeksperiode 

 Financieringstekort

Financieringstekort 1 

Bruto schulduitgifte 0,186382 

Netto schulduitgifte 0,191152 

Wijziging schuldgraad -0,0464227 
 Bron: eigen berekeningen  
 

Uit de correlatiematrix blijkt dat zowel de brutoschulduitgifte als de nettoschulduitgifte positief 

gecorreleerd zijn met het  financieringstekort. De wijziging van de schuldgraad is negatief 

gecorreleerd met het financieringstekort voor de gehele onderzoeksperiode.  
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b) Regressieresultaten 

De te testen regressievergelijking is gelijk aan  

∆ Dt = α + βPOFintekortt + εt   

Tabel 3.16 toont aan dat het model met als afhankelijke variabele de brutoschulduitgifte de 

hoogste verklaringskracht heeft, de coëfficiënt van de constante is significant en dus verschillend 

van nul, de coëfficiënt van de verklarende variabele financieringstekort is positief en significant, 

maar veel lager dan de voorspelde coëfficiënt van één.  

Met model met als afhankelijke variabele de wijziging van de schuldgraad heeft de laagste 

verklaringskracht, bovendien is de coëfficiënt van de verklarende variabele er niet significant.  

 

We kunnen er dus de hypothese dat het overgrote gedeelte van de wijziging van de externe 

financiering te wijten is aan de wijziging in de schulden verwerpen.  

 

Tabel 3.16 Regressie van de het financieringstekort op de afhankelijke variabele, over de 

volledige onderzoeksperiode 1993 tot en met 2002. 

 Brutoschulduitgifte Nettoschulduitgifte
Wijziging 

schuldgraad 

Verwachte 

coëfficiënt 

Constante 0,0413 *** 6,0052 0,5134*** 0 

Financieringstekort 1,07 E-07 ** 1,22E-07 ** -4,64E-08 1 

R2 0,03738 0,03639 0,002156  

 

*** 

Bron: eigen berekeningen (zie bijlage 3.15, 3.16 en 3.17) 

De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 1%-niveau (tweezijdig)  

** De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 5%-niveau (tweezijdig)   

* De coëfficiënt is significant verschillend van nul op 10%-niveau (tweezijdig)  

 

De ‘Pecking order’ hypothese van Shyam-Sunder en Myers (1999) gaat het verband na tussen de 

uitgifte van schulden en nood aan externe financiering. Daarbij gaan er wel impliciet vanuit dat 

de uitgifte van externe financiering gelijk is aan het financieringstekort. Zoals blijkt uit het 

empirisch onderzoek naar de validiteit van de eerste hypothese, bleek de relatie tussen de uitgifte 

van externe financiering en het financieringstekort zeer zwak te zijn (Cfr. 3.4.4.2). 

Daarom kunnen we de tweede stelling van de ‘Pecking order’ theorie ook op een andere manier 

testen.  
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c) alternatieve regressiemethode 

Volgens de ‘Pecking order’ theorie zullen ondernemingen die externe financiering aangaan in de 

eerste plaats schulden uitgeven. Daarom kunnen we een nieuwe regressievergelijking opstellen 

die nagaat of iedere uitgifte van externe financiering wel degelijk een uitgifte van schulden is en 

niet van aandelen.  

 

Deze regressievergelijking ziet er dan als volgt uit: 

Uitgifte van externe financieringt = β0 + β1*Uitgifte van schuldent 

 

De uitgifte van schulden wordt gemeten door de jaar –op-jaar wijziging in het totale 

schuldenniveau te meten. De uitgifte van externe financiering wordt berekend als de som van 

zowel de schulduitgifte als van de aandelenuitgifte 

 

Tabel 3.17 Uitgifte van externe financiering geregresseerd op de uitgifte van schulden, voor de 

beursgenoteerde ondernemingen, gedurende de gehele onderzoeksperiode. 

 Uitgifte van externe financiering 

Constante 5484*** 

Schulduitgifte 1,008*** 

R2 0,943378 

 

De regressieresultaten tonen aan dat de constante significant verschillend is van nul, wat erop 

wijst dat de beursgenoteerde ondernemingen naast schulden ook nieuwe aandelen uitgeven.  

Maar algemeen gezien kunnen we dus stellen op basis van de hoge R2, dat het grootste gedeelte 

van wijzigingen in de externe financiering te wijten is aan de wijziging van het schuldenniveau.  

 

Figuur 3.2 toont aan dat de schulduitgifte en de uitgifte van externe financiering een bijna perfect 

rechtevenredig verband vertonen. Figuur 3.1 toont aan dat de uitgifte van aandelen en de uitgifte 

van externe financiering positief gerelateerd zijn, maar minder sterk dan de schulduitgifte.
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Figuur 3.1 Uitgifte van externe financiering ten opzichte van de aandelenuitgifte, voor de 

beursgenoteerde ondernemingen.  

  
 

Figuur 3.2 Uitgifte van externe financiering ten opzichte van de schulduitgifte, voor de 

beursgenoteerde ondernemingen.  
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2.12 Invloed van asymmetrische informatie. 
 

De verklaring van de ‘Pecking order’ theorie is gebaseerd op de kosten van informatie-

asymmetrie tussen de onderneming en de markt. 

Ondernemingen gekenmerkt door de grootste informatie-asymmetrie zijn de kleine en 

snelgroeiende ondernemingen. Deze ondernemingen zijn het minst transparant voor de 

kapitaalmarkt, met als gevolg dat de kapitaalmarkt de effecten van deze ondernemingen het 

sterkst zal onderwaarderen. De kleine en snelgroeiende ondernemingen zullen volgens de 

‘Pecking order’ theorie meer geneigd zijn om schulden uit te geven omdat hun aandelen sterker 

ondergewaardeerd zijn door de markt dan hun schulden. Een andere belangrijke drempel voor de 

toegang tot de financiële markten is gerelateerd aan schaaleffecten. De transactiekosten bij de 

publieke uitgifte van aandelen of schuldtitels op de kapitaalmarkt voor het beheer, de verdeling 

en de registratie ervan zijn meestal vaste kosten en creëren schaalvoordelen bij grote uitgiftes. 

Kleine en middelgrote ondernemingen zullen kleinere uitgiften doen, waardoor ze niet van deze 

schaalvoordelen kunnen profiteren.  

 

Grootte 

Kleine ondernemingen worden gekenmerkt door hogere informatie-asymmetrie en zullen 

volgens de ‘Pecking order’ theorie verplicht worden zich sterker aan de financieringshiërarchie 

te houden.  

Hypothese 3: “De grootte van de onderneming is negatief gecorreleerd met de verklaringskracht 

van de ‘Pecking order’ theorie.” 

 

We kunnen de steekproef van de niet-beursgenoteerde ondernemingen opdelen naargelang hun 

grootte en dan opnieuw de ‘Pecking order’ hypothese van Helwege en Liang (1996) toepassen. 

Het totaal actief kan als maatstaf gebruikt worden om de ondernemingen op te delen op basis van 

hun grootte. Hoe groter het bedrijf, hoe minder asymmetrische informatie de onderneming heeft 

ten opzicht van de kapitaalmarkt (Berger en Udell., 1998, blz.1) 

 
De steekproef van niet-beursgenoteerde ondernemingen is opgedeeld in kwartielen op basis van 

het totaal actief. Het eerste kwartiel bevat de ondernemingen met de laagste waarde voor het 

totaal actief, met andere woorden de kleinste ondernemingen. Het vierde kwartiel bevat de 

grootste ondernemingen. 
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Tabel 3.18. Logistische regressie van externe financiering-variabele waarbij de 

steekproef van de niet-beursgenoteerde ondernemingen opgedeeld worden in 

kwartielen op basis van het totaal actief.  

 kwartielen 1 2 3 4 

Financieringstekort +** +*** +*** +*** 

Grootte +** +** +** +** 

Vorige financiering -** + + +* 

2 log likelihood 4471 4703 4818 4705 

Nagelkerke R2 0,008 0,011 0,012 0,101 

 Bron: eigen berekeningen (cfr. output bijlage 3.18) 

 

De resultaten uit tabel 3.18 tonen aan dat verklaringskracht van het ‘Pecking order’ model, 

gebaseerd op de Nagelkerke R2, hoger is voor grotere ondernemingen. Terwijl de grotere 

ondernemingen gekenmerkt worden door lagere adverse selection problemen. De resultaten zijn 

dus in tegenstelling is met voorspelling van de ‘Pecking order’ theorie. Maar empirisch wordt het 

positief verband van de verklaringkracht van de ‘Pecking order’ theorie en de grootte door 

meerdere studies bevestigd, bijvoorbeeld door Frank en Goyal (2003), Marsh (1982), Baskin 

(1989), Barclay et al. (1984), Korajczyk et al. (2003) en Hovakimian et al. (2001).  

 

Deze regressie werd niet toegepast voor de beursgenoteerde ondernemingen, want indien de 

steekproef opgedeeld wordt in kwartielen, kan de regressie niet meer uitgevoerd worden door 

gebrek aan voldoende waarnemingen.  

 

Groei  

Hypothese 4: “De groei is positief gecorreleerd met verklaringskracht van de ‘Pecking order’ 

theorie”  

 

In de literatuur wordt Tobin’s Q meestal als maatstaf voor de groei genomen. Maar omdat deze 

maatstaf niet beschikbaar is voor Belgische ondernemingen werd als proxy voor de groei de 

groei van het totaal actief genomen (Heyman et al., 2003; Scherr en Hulbert, 2001). 

 

XX 



 

Om de snelgroeiende ondernemingen te onderscheiden, werd de steekproef van de niet-

beursgenoteerde ondernemingen opgedeeld op basis van de groei van het totaal actief, als proxy 

voor de groei.  

Het eerste kwartiel bevat de ondernemingen met de hoogste negatieve groei, terwijl het vierde 

kwartiel de ondernemingen bevat met de hoogste groei.  

De snelgroeiende ondernemingen zijn de ondernemingen die gekenmerkt worden door de 

hoogste adverse selection problemen. Maar uit tabel 3.19 is er geen eenduidigheid over de rol 

van de groei voor de verklaringskracht met de ‘Pecking order’ theorie. 

Empirisch heeft Durinck et al. (1998) aangetoond dat voor de Belgische ondernemingen de 

snelgroeiende ondernemingen schulden prefereren ten opzichte van aandelen (cfr supra 2.4). 

 

 

Tabel 3.19 Logistische regressie van externe financiering-variabele waarbij de 

steekproef van de niet-beursgenoteerde ondernemingen opgedeeld worden in 

kwartielen op basis van de groei van de toegevoegde.   

  1 2 3 4 

Financieringstekort +*** +*** +*** +*** 

Grootte +*** +*** +*** +*** 

Vorige financiering + + +  + 

2 log likelihood 4753 4650 4683 4794 

Nagelkerke R2 0,011 0,017 0,012 0,017 

Bron eigen berekeningen cfr. bijlage 3.19 

 

3.8 Besluit 
 

We kunnen dus besluiten dat de Belgische ondernemingen toch in zekere mate de ‘Pecking 

Order’ theorie volgen. De eerste hypothese wordt bevestigd dat ondernemingen met een 

financieringstekort nieuwe externe financiering aangaan, terwijl ondernemingen met een 

financieringsoverschot hun bestaande externe financiering afbouwen.  

Met betrekking tot tweede hypothese kunnen we stellen dat de uitgifte van schulden hoger 

gecorreleerd is met de uitgifte van externe financiering, dan de aandelenuitgifte.  

Tenslotte vinden we dat de verklaringskracht voor grote ondernemingen hoger is dan voor kleine 

en middelgrote ondernemingen en dat de groei geen duidelijke invloed heeft op de 

verklaringskracht van de ‘Pecking order’ theorie.
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Algemeen besluit 
 

In 1958 publiceerden Modigliani en Miller hun irrelevantietheorie over de kapitaalstructuur. 

Daarin werd aangetoond dat in een perfecte kapitaalmarkt de waarde van een onderneming 

onafhankelijk is van haar kapitaalstructuur. Een perfecte kapitaalmarkt veronderstelt een 

omgeving zonder belastingen, faillissementskosten, agencykosten, transactiekosten en 

asymmetrische informatie. Aangezien deze veronderstellingen niet realistisch zijn, trachten tal 

van theorieën een verklaring te bieden voor de geobserveerde kapitaalstructuur van 

ondernemingen, gebaseerd op één of meerdere imperfecties van de kapitaalmarkt. Tot op heden 

heeft echter geen enkele theorie rekening gehouden met alle imperfecties.  

In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën uiteengezet. Er wordt 

meer specifiek stilgestaan bij de ‘Static tradeoff’ theorie, de ‘Free cashflow’ theorie, de 

‘Stakeholder’ theorie, de ‘Organizational’ theorie, de ‘Windows of opportunity theorie’ en de 

‘Managerial optimism’ theorie.  

 

Een andere kapitaalstructuurtheorie die reeds heel wat aandacht gekregen heeft is het ‘Pecking 

order’ model. Deze theorie benadrukt de informatieasymmetrie tussen de onderneming en de 

markt als belangrijkste kapitaalmarkt imperfectie. Deze informatieasymmetrie uit zich enerzijds 

in adverse selection, of in het feit dat enkel slechte debiteuren bereid zullen zijn een hoge interest 

te betalen en anderzijds in moral hazard, of het feit dat hogere interesten ondernemingen er 

zullen toe aanzetten risicovollere projecten te kiezen.  

Eén van de auteurs in de literatuur die dit probleem bij de keuze van de kapitaalstructuur besprak 

was Akerlof (1970). Hij stelt dat de informatieasymmetrie kredietverschaffers ertoe aanzet om 

hun prijs op een gemiddelde kwaliteit te baseren, wat uiteindelijk tot het ineenstorten van de 

markt zal leiden. 

 

Een andere theorie die gebaseerd is op de kosten van asymmetrische informatie is de 

signaaltheorie van Leland en Pyle (1977). Deze theorie houdt in dat bereidheid van de 

ondernemer of het management om zelf een deel te financieren in het nieuwe investeringsproject 

een positief signaal overbrengt op de kapitaalmarkt. Op die manier zullen externe 

kredietverschaffers bereid zijn om ook een deel in het investeringsproject te financieren omdat 
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het management het risico en rendement van het investeringsproject beter kan inschatten dan 

buitenstaanders.  

 

In het tweede hoofdstuk wordt de ‘Pecking order’ theorie van Myers (1984) gedetailleerd 

besproken. De ‘Pecking order’ theorie is gebaseerd op de kosten van asymmetrische informatie 

en resulteert in een financieringshiërarchie in plaats van in een optimale schuldgraad. 

Ondernemingen verkiezen de veiligste financieringsinstrumenten, te beginnen bij interne 

financiering, vervolgens schulden en pas in laatste instantie aandelen.  

De voorkeur voor interne financiering heeft meerdere redenen. Enerzijds zijn er geen 

schuldeisers die bepaalde voorwaarden of beperkingen opleggen aan het operationele beheer van 

de onderneming. Anderzijds zijn er geen transactiekosten en worden de effecten niet onderprijsd 

door de kapitaalmarkt wegens gebrek aan voldoende informatie om de waarde van de 

onderneming correct in te schatten. (Myers, 1984, blz. 584). 

 

Ook de veronderstelling van de ‘Pecking order’ theorie met betrekking tot de voorkeur van 

schulden boven aandelen, is gebaseerd op de asymmetrische informatie tussen het bedrijf en de 

markt. Als externe financiering noodzakelijk is, is de onderneming beter af door schulden aan te 

gaan dan door aandelen uit te geven. In deze context tonen Myers en Majluf aan dat door het 

bestaan van asymmetrische informatie, de uitgifte van nieuwe aandelen meestal als een negatief 

signaal ervaren wordt, omdat managers enkel aandelen zullen uitgeven als ze overprijsd zijn. Het 

gevolg is dat na een aandelenuitgifte de aandelenkoers sterk zal dalen. (Masulis en Korwar, 

1996, Korajczyk et al., 1991). Het management anticipeert op deze prijsdaling en zal daarom 

winstgevende investeringen niet uitvoeren als ze gefinancierd moeten worden met nieuwe 

risicovolle effecten, zoals aandelen. Om dit te vermijden zullen managers verkiezen om 

investeringen te financieren met overgedragen winsten en met risicoloze schulden die geen of 

weinig asymmetrische informatie problemen met zich meebrengen. 

 

De geobserveerde schuldgraad van een onderneming is dan gelijk aan de cumulatieve behoefte 

aan externe financiering. Zo zullen extreem winstgevende ondernemingen met een trage groei 

een lage schuldgraad hebben, terwijl verlieslatende ondernemingen in dezelfde sector een hogere 

schuldgraad hebben doordat ze in het verleden meer beroep op schuldfinanciering hebben 

moeten doen. 

 

De windows of opportunity theorie voegt aan de ‘Pecking order’ nog een tijdsdimensie toe. 
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Volgens de windows of opportunity theorie is de belangrijkste determinant van de 

kapitaalstructuur de relatieve prijs van aandelen ten opzichte van schulden. Men zal namelijk 

nieuwe aandelen of schulden uitgeven naargelang de markt ze onder- of overwaardeert.  

De huidige kapitaalstructuur is dan het resultaat van alle de financieringsbeslissingen uit het 

verleden gebaseerd op de ‘market timing’.  

 

Het derde hoofdstuk behandelt het empirisch onderzoek van deze scriptie. Het onderzoek heeft 

enerzijds tot doel de theoretische veronderstellingen van de ‘Pecking order’ theorie te toetsen en 

anderzijds wil het een algemeen beeld schetsen van de financieringspolitiek van de Belgische 

niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde ondernemingen. 

 

Bij het opstellen van de steekproef werd er rekening gehouden met een aantal restricties, die in 

het achterhoofd moeten gehouden worden bij de interpretatie en de externe validiteit van de 

resultaten. Ten eerste moesten de ondernemingen opgericht worden voor 31 december 1991. Ten 

tweede werden de financiële ondernemingen, overheids- en nutsbedrijven en enkele sectoren met 

een speciaal karakter uit de populatie gehaald. Ten derde werden enkel de ondernemingen met 

een gemiddeld personeelsbestand van minstens vijf werknemers weerhouden.  

Voor het onderzoek werd de data verzameld aan de hand van de ‘Belfirst’ DVD van Bureau van 

Dijk, waarbij de gegevens geselecteerd werden voor de jaren 1993 tot en met 2002. De 

steekproef van de beursgenoteerde en de niet-beursgenoteerde ondernemingen werd afzonderlijk 

getest. Daarbij werd de steekproef van de niet-beursgenoteerde ondernemingen via een aselecte 

steekproef van 2000 ondernemingen geselecteerd.  

Wat de steekproef van de beursgenoteerde ondernemingen betreft hebben we de volledige 

populatie die overbleef - na het opleggen van de restricties- beschouwd. De voornaamste reden 

hiertoe is dat er slechts 71 ondernemingen in de populatie overbleven.  

 

Aan de hand van de eerste hypothese wordt getest of ondernemingen die over interne middelen 

beschikken, minder geneigd zullen zijn om nieuwe externe financiering aan te gaan dan 

ondernemingen met een financieringstekort die wel nood hebben aan externe financiering. De 

voorkeur voor interne financiering boven externe financiering wordt nagegaan voor de Belgische 

ondernemingen aan de hand van het model van Helwege en Liang (1996). Aangezien dit model 

nagaat of de beschikbaarheid van interne fondsen een invloed heeft op het aangaan van externe 

financiering kan het zowel voor beursgenoteerde als voor de niet-beursgenoteerde 

ondernemingen getest worden. Vermits de beursgenoteerde sterk verschillen van de niet-
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beursgenoteerde ondernemingen, bijvoorbeeld qua financieringspolitiek is het belangrijk dat ze  

in afzonderlijke regressies getest worden. 

Aan de hand van een logistische regressie wordt nagegaan of een toename in het 

financieringstekort de waarschijnlijkheid verhoogt om externe financiering aan te gaan. De 

afhankelijke variabele is een dummyvariabele die de waarde één zal aannemen als de uitgifte van 

externe financiering groter is dan of gelijk is aan vijf procent van het balanstotaal en nul in de 

andere gevallen. De belangrijkste verklarende variabele is het financieringstekort. Dit is de som 

van de dividenden, de investeringen en de wijziging van het nettobedrijfskapitaal, na aftrek voor 

de operationele cashflow en na aftrek van de interesten en belastingen. Er worden ook nog 

enkele controlevariabelen in de regressie opgenomen; zoals de grootte van de onderneming, de 

gemiddelde sectorgroei en een indicator van de financiering in het vorige jaar. 

 

Vooraleer over te gaan tot de regressieresultaten moet toch opgemerkt worden dat de 

verklaringskracht van het model vrij laag was, zowel voor de niet-beursgenoteerde 

ondernemingen als voor de beursgenoteerde ondernemingen.  

De regressieresultaten voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen voor de volledige 

onderzoeksperiode tonen aan dat de coëfficiënt van het financieringstekort significant en positief 

is. De regressies per jaar afzonderlijk wijzen aan dat de financieringstekort significant positief is 

voor alle jaren, behalve voor 1993 en 1997. De regressieresultaten van de beursgenoteerde 

ondernemingen bevestigen aan dat de financieringstekort-variabele positief en significant voor 

de gehele onderzoeksperiode , maar in de regressie per jaar afzonderlijk is de 

financieringstekort-variabele slechts significant voor de jaren 1996 en 2001. Algemeen gezien 

kunnen we de eerste hypothese dus niet verwerpen. Het financieringstekort heeft wel degelijk 

een invloed op de uitgifte van externe financiering. Ondernemingen met een financieringstekort 

gaan nieuwe externe financiering aan, terwijl ondernemingen met een financieringsoverschot de 

kapitaalmarkt vermijden. 

 

Om de invloed van het financieringstekort op de uitgifte van externe financiering nauwkeuriger 

te onderzoeken, wordt de financieringstekort-variabele gesplitst in twee aparte variabelen, 

namelijk het overschot en het tekort. Voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen is de 

coëfficiënt van de overschotvariabele significant en negatief, zowel voor de volledige periode, 

als voor ieder jaar afzonderlijk. Dit toont aan dat de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 

een financieringsoverschot geen nieuwe externe financiering aangaan, maar eerder hun 

bestaande schulden of aandelen mee aflossen wat in overeenstemming is met de ‘Pecking order’ 
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theorie. Bij de beursgenoteerde ondernemingen is de overschot-variabele niet significant zowel 

voor de gehele periode als voor bijna alle jaren afzonderlijk. De beursgenoteerde ondernemingen 

met een financieringsoverschot gaan dus algemeen gesproken geen nieuwe externe financiering 

aan, maar ze bouwen hun bestaande externe ook niet mee af.  

Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen is de coëfficiënt van de tekortvariabele  significant 

en positief voor de gehele periode, maar geregresseerd per jaar is de coëfficiënt van de 

tekortvariabele niet altijd significant. Bij de beursgenoteerde ondernemingen is hij significant en 

positief voor de gehele onderzoeksperiode, maar bekeken per jaar afzonderlijk is de variabele 

significant en positief voor de jaren 1994, 1996, 2000 en 2001. Ondernemingen die te kampen 

hebben met een financieringstekort gaan dus meestal wel nieuwe externe financiering aan, zoals 

voorspeld door de ‘Pecking order’ theorie. 

 

We kunnen dus besluiten dat de Belgische niet-beursgenoteerde en de beursgenoteerde 

ondernemingen voldoen aan de eerste hypothese, ondernemingen met een financieringstekort 

gaan externe financiering aan, terwijl ondernemingen met een financieringsoverschot algemeen 

gezien minder externe financiering aangaan.  

 

Vervolgens wordt aan de hand van de tweede hypothese getest of ondernemingen die een 

beroep doen op externe financiering schulden verkiezen boven aandelen. Deze hypothese wordt 

getest aan de hand van het ‘Pecking order’ model van Shyam-Sunder en Myers (1999) Het 

regressiemodel gaat ervan uit dat de schuldgraad enkel zal wijzigen als het financieringstekort 

gewijzigd is, bovendien dat dit een één-op-één relatie is. Aangezien dit model de voorkeur tussen 

private schulden en publiekelijk uitgegeven aandelen onderzoekt, kan dit model enkel toegepast 

worden voor de beursgenoteerde ondernemingen. 

Deze hypothese wordt meerdere malen getest, waarbij de afhankelijke variabele afwisselend 

gemeten wordt door bruto schulduitgifte, de netto schulduitgifte of de wijziging in de 

schuldgraad. De enige verklarende variabele is het financieringstekort. Het model met als 

afhankelijke variabele de brutoschulduitgifte heeft de hoogste verklaringskracht voor de 

Belgische ondernemingen en de coëfficiënt van de verklarende variabele financieringstekort is 

significant en positief, maar veel lager dan de voorspelde coëfficiënt van één. Het grootste 

gedeelte van de wijzigingen in de uitgifte van externe financiering van de beursgenoteerde 

ondernemingen wordt dus niet veroorzaakt door wijzigingen in de schulduitgifte. Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat Shyam-Sunder en Myers (1999) er impliciet vanuit gaan dat aan de 

eerste hypothese voldaan is, met andere woorden dat ieder financieringstekort de onderneming 
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ertoe aanzet om nieuwe externe financiering aan te gaan terwijl ondernemingen met een 

financieringsoverschot hun schulden en aandelen afbouwen. 

 

De rode draad doorheen de ‘Pecking order’ theorie de informatie-asymmetrie is, wat het 

noodzakelijk ook eens te onderzoeken in welke mate dit een invloed heeft op de verklaringkracht 

van de ‘Pecking order’ theorie.  

Kleine en snelgroeiende ondernemingen worden gekenmerkt door de grootste informatie-

asymmetrie. Deze ondernemingen zijn het minst transparant voor de kapitaalmarkt, met als 

gevolg dat de kapitaalmarkt de effecten van deze ondernemingen het sterkst zal onderwaarderen. 

De kleine en snelgroeiende ondernemingen zullen volgens de ‘Pecking order’ theorie dan ook 

meer geneigd zijn om schulden aan te gaan. Dit resulteert in het feit dat hun aandelen sterker 

ondergewaardeerd zijn door de markt dan hun schulden. 

Daarnaast vormen ook de emissiekosten van effecten, door gebrek aan schaalvoordelen een 

belangrijke drempel voor toegang tot financiële markten.  

 

De derde hypothese test of de grootte van de onderneming negatief gecorreleerd is met de 

verklaringskracht van de ‘Pecking order’ theorie. Volgens de ‘Pecking order’ theorie worden 

kleine ondernemingen gekenmerkt door hogere informatie-asymmetrie en zullen die verplicht 

worden zich sterker aan de ‘Pecking order’ te houden. De steekproef wordt verdeeld in 

kwartielen op basis van het totaal actief. Hierna wordt de uitgifte van externe financiering 

opnieuw geregresseerd op het financieringstekort voor ieder  kwartiel afzonderlijk. 

Het totaal actief wordt hierbij als maatstaf gebruikt om de ondernemingen op te delen op basis 

van hun grootte. De resultaten tonen aan dat grote ondernemingen meer de vooropgestelde 

financieringsvolgorde van de ‘Pecking order’ volgen dan de kleine en middelgrote 

ondernemingen, terwijl dit de ondernemingen zijn die door hogere asymmetrische informatie 

gekenmerkt worden.  

 
De vierde hypothese test of de groei positief gecorreleerd is met verklaringskracht van de 

‘Pecking order’ theorie. Om de steekproef van de niet-beursgenoteerde ondernemingen op te 

delen in kwartielen op basis van de groei, werd de  steekproef opgedeeld op basis van de groei 

van het totaal actief. De resultaten geven geen eenduidig verband weer tussen de 

verklaringskracht van de ‘Pecking order’ theorie en de groei van de ondernemingen.  
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We kunnen dus stellen dat we ‘Pecking order’ theorie voor de Belgische beursgenoteerde en 

niet-beursgenoteerde ondernemingen zeker niet kunnen verwerpen. De Belgische 

ondernemingen volgen tot op zekere hoogte de financieringshiërarchie van Myers (1984). 

 

Naar de toekomst toe kunnen we ook nog een aanbeveling maken. De mate van asymmetrische 

informatie tussen de onderneming en de markt zal ook een rol spelen in de keuze tussen korte 

termijn financiering en lange termijn financiering. In dit onderzoek werd er geen onderscheid 

gemaakt naar de looptijd van de schulden. Daarom kan het interessant zijn om ook eens de 

maturiteitsstructuur van de Belgische ondernemingen te onderzoeken in verband met de 

kapitaalstructuurtheorieën gebaseerd op asymmetrische informatie. 
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Bijlage 3.1. Omschrijving van de sectoren die niet in de populatie werden opgenomen. 
 

2.8.1. Nace 

BEL code 

                 Nace BEL omschrijving                                                                   .      

65 financiële instellingen  

66 verzekeringswezen 

67 hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen  

70 verhuur en handel in onroerende goederen 

74151 

 

75 

managementactiviteiten van holdings 

openbaar bestuur, 

 algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering 

80 onderwijs 

85 gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

90 afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 

91 

95 

99 

 

diverse verenigingen 

particuliere huishoudens met werknemers 

extra-territoriale organisaties en lichamen 

 

  
 
 
Bijlage 3.2 Aantal ondernemingen per Nace-BEL code in de steekproeven. 
 

NaceBEL code Niet-beursgenoteerd Beursgenoteerd
0 40 0 
1 118 7 
2 266 17 
3 93 5 
4 345 3 
5 735 13 
6 147 2 
7 171 11 
8 0 0 
9 49 2 
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Bijlage 3.3 Kolmogorov-Smirnov Test voor niet-beursgenoteerde ondernemingen 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
N 16306 16306 16306 14246 12526

Mean ,40 ,6965 7,1985 ,4009 ,2918
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation ,489 ,95530 1,33944 ,49009 ,05146

Absolute ,395 ,171 ,041 ,392 ,204
Positive ,395 ,171 ,041 ,392 ,204

Most Extreme 
Differences 

Negative -,288 -,137 -,022 -,290 -,138
Kolmogorov-Smirnov Z 50,424 21,798 5,266 46,839 22,827
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
 

 

 

 

 

Bijlage 3.4 Beschrijvende statistieken niet-beursgenoteerde ondernemingen  
  
 Statistics 
 
  dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei 

Valid 16306 16306 16306 14246 12526 N 
Missing 0 0 0 2060 3780 

Mean ,40 ,6965 7,1985 ,4009 ,2918 
Median ,00 ,3688 7,0648 ,0000 ,2741 
Std. Deviation ,489 ,95530 1,33944 ,49009 ,05146 
Minimum 0 -2,07 3,37 ,00 ,00 
Maximum 1 6,65 11,63 1,00 ,41 

25 ,00 ,0454 6,2748 ,0000 ,2537 
50 ,00 ,3688 7,0648 ,0000 ,2741 

Percentiles 

75 1,00 1,0064 7,9666 1,0000 ,3286 
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Bijlage 3.5 : Output van de logistische regressie van de niet-beursgenoteerde ondernemingen.  
Hierbij wordt zowel de correlatiematrix, de ‘model fitting information’-tabel, de pseudo R2 als 
de ‘parameter estimates’ gegeven worden.  
 
3.5.1 Output voor periode 1993-2002 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman'
s rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,583(**) ,002 ,112(**)

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,771 ,000
    N 16306 16306 14246 12526
  grootte Correlation Coefficient -,583(**) 1,000 ,037(**) -,069(**)
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000
    N 16306 16306 14246 12526
  vorigefin Correlation Coefficient ,002 ,037(**) 1,000 ,051(**)
    Sig. (2-tailed) ,771 ,000 . ,000
    N 14246 14246 14246 10673
  sectorgroei Correlation Coefficient ,112(**) -,069(**) ,051(**) 1,000
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 .
    N 12526 12526 10673 12526

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.1.a Output voor periode 1993-2002, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 19102,480    
Final 18950,863 151,617 3 ,000

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,011 
Nagelkerke ,014 
McFadden ,008 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,556 ,113 190,015 1 ,000 1,370 1,741
Location fintekort ,224 ,020 123,825 1 ,000 ,190 ,257
  grootte ,131 ,014 82,992 1 ,000 ,107 ,154
  vorigefin ,057 ,035 2,670 1 ,102 ,000 ,115

Link function: Logit. 
 
3.5.1.b Output voor periode 1993-2002, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
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Model Fitting Information

19004,000
18935,685 68,315 2 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
 

Pseudo R-Square

,005
,006
,004

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
 

 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,558 ,026 477,010 1 ,000 ,516 ,600
Location fintekort ,144 ,018 64,094 1 ,000 ,114 ,173
  vorigefin ,070 ,035 4,004 1 ,045 ,012 ,128

Link function: Logit. 
 
3.5.2. Output voor jaar 1993 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation 
Coefficient 1,000 -,581(**) . . 

    Sig. (2-tailed) . ,000 . . 
    N 164 164 0 0 
  grootte Correlation 

Coefficient -,581(**) 1,000 . . 

    Sig. (2-tailed) ,000 . . . 
    N 164 164 0 0 
  vorigefin Correlation 

Coefficient . . . . 

    Sig. (2-tailed) . . . . 
    N 0 0 0 0 
  sectorgroei Correlation 

Coefficient . . . . 

    Sig. (2-tailed) . . . . 
    N 0 0 0 0 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.2.a Output voor het jaar 1993, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 216,475    
Final 215,052 1,424 2 ,491

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,009 
Nagelkerke ,012 
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McFadden ,007 
Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,181 ,925 1,627 1 ,202 -,342 2,703
Location fintekort -,073 ,173 ,177 1 ,674 -,357 ,212
  grootte ,102 ,124 ,685 1 ,408 -,101 ,306

Link function: Logit. 
 
3.5.2.b Output voor het jaar 1993, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 216,475    
Final 215,744 ,732 1 ,392

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,004 
Nagelkerke ,006 
McFadden ,003 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
   Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 

0] ,434 ,192 5,085 1 ,024 ,117 ,750 

Location fintekort -,133 ,158 ,708 1 ,400 -,393 ,127 
Link function: Logit. 
 
3.5.3 Output voor het jaar 1994 

       fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Correlation 
Coefficient 1,000 -,572(**) -,072 ,205(**) 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,429 ,000 

fintekort 

N 1635 1635 123 1635 
Correlation 
Coefficient -,572(**) 1,000 ,042 -,203(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,648 ,000 

grootte 

N 1635 1635 123 1635 
Correlation 
Coefficient -,072 ,042 1,000 ,214(*) 

Sig. (2-tailed) ,429 ,648 . ,017 

vorigefin 

N 123 123 123 123 
Correlation 
Coefficient ,205(**) -,203(**) ,214(*) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,017 . 

Spearman's rho 

sectorgroei 

N 1635 1635 123 1635 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3.5.3.a Output voor het jaar 1994, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
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 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 168,157    
Final 153,038 15,119 3 ,002

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,116 
Nagelkerke ,155 
McFadden ,090 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound
Threshold [dextfin = 

0] 4,008 1,273 9,915 1 ,002 1,915 6,102

Location fintekort ,613 ,249 6,057 1 ,014 ,203 1,023
  grootte ,424 ,162 6,849 1 ,009 ,157 ,690
  vorigefin 1,005 ,410 5,996 1 ,014 ,330 1,680

Link function: Logit. 
 
 

3.5.3.b Output voor het jaar 1994, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 168,157    
Final 160,639 7,518 2 ,023

Link function: Logit. 
  
Pseudo R-Square 
 Cox and Snell ,059 
Nagelkerke ,080 
McFadden ,045 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,817 ,282 8,400 1 ,004 ,353 1,280
Location fintekort ,306 ,201 2,323 1 ,127 -,024 ,636
  vorigefin ,953 ,396 5,785 1 ,016 ,301 1,606

Link function: Logit. 
 
3.5.4 Output voor het jaar 1995 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation 
Coefficient 1,000 -,576(**) ,058(*) ,163(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,021 ,000 
    N 1751 1751 1597 1751 
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  grootte Correlation 
Coefficient -,576(**) 1,000 -,011 -,144(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 . ,659 ,000 
    N 1751 1751 1597 1751 
  vorigefin Correlation 

Coefficient ,058(*) -,011 1,000 ,095(**) 

    Sig. (2-tailed) ,021 ,659 . ,000 
    N 1597 1597 1597 1597 
  sectorgroei Correlation 

Coefficient ,163(**) -,144(**) ,095(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 
    N 1751 1751 1597 1751 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3.5.4.a Output voor het jaar 1995, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2076,536    
Final 2064,211 12,326 3 ,006

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,600 ,334 22,968 1 ,000 1,051 2,149 
Location fintekort ,189 ,061 9,676 1 ,002 ,089 ,288 
  vorigefin ,040 ,107 ,143 1 ,705 -,135 ,216 
  grootte ,119 ,043 7,691 1 ,006 ,049 ,190 

Link function: Logit. 
 
 

3.5.4.b Output voor het jaar 1995, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2068,794    
Final 2064,166 4,628 2 ,099

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,003 
Nagelkerke ,004 
McFadden ,002 

Link function: Logit. 
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 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,704 ,079 79,05
2 1 ,000 ,574 ,835

Location fintekort ,114 ,054 4,382 1 ,036 ,024 ,203
  vorigefin ,042 ,106 ,158 1 ,691 -,133 ,217

Link function: Logit. 
 
 
 

 

 

 

 

3.5.5 Output voor het jaar 1996 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,550(**) ,018 ,141(**)

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,452 ,000
    N 1801 1801 1734 1801
  grootte Correlation Coefficient -,550(**) 1,000 ,028 -,153(**)
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,239 ,000
    N 1801 1801 1734 1801
  vorigefin Correlation Coefficient ,018 ,028 1,000 ,009
    Sig. (2-tailed) ,452 ,239 . ,723
    N 1734 1734 1734 1734
  sectorgroei Correlation Coefficient ,141(**) -,153(**) ,009 1,000
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,723 .
    N 1801 1801 1734 1801

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

3.5.5.a Output voor het jaar 1996, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2314,446    
Final 2288,015 26,430 3 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,015 
Nagelkerke ,021 
McFadden ,011 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
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Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,502 ,312 23,221 1 ,000 ,989 2,014
Location fintekort ,277 ,056 24,403 1 ,000 ,185 ,370
  grootte ,115 ,041 7,993 1 ,005 ,048 ,182
  vorigefin ,077 ,104 ,557 1 ,455 -,093 ,248

Link function: Logit. 
 

3.5.5.b Output voor het jaar 1996, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2313,059    
Final 2294,633 18,426 2 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,011 
Nagelkerke ,014 
McFadden ,008 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,648 ,072 80,017 1 ,000 ,529 ,767
Location fintekort ,214 ,051 17,545 1 ,000 ,130 ,298
  vorigefin ,089 ,103 ,732 1 ,392 -,082 ,259

Link function: Logit. 
 
3.5.6 Output voor het jaar 1997  
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation 
Coefficient 1,000 -,566(**) ,007 ,112(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,775 ,000 
    N 1834 1834 1785 1834 
  grootte Correlation 

Coefficient -,566(**) 1,000 ,024 -,076(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 . ,307 ,001 
    N 1834 1834 1785 1834 
  vorigefin Correlation 

Coefficient ,007 ,024 1,000 ,025 

    Sig. (2-tailed) ,775 ,307 . ,299 
    N 1785 1785 1785 1785 
  sectorgroei Correlation 

Coefficient ,112(**) -,076(**) ,025 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,299 . 
    N 1834 1834 1785 1834 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.6.a Output voor het jaar 1997, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 

XLVIII 



 

 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2436,018    
Final 2434,111 1,907 3 ,592

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,001 
Nagelkerke ,001 
McFadden ,001 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,683 ,306 4,971 1 ,026 ,179 1,186
Location fintekort ,055 ,054 1,028 1 ,311 -,034 ,145
  grootte ,050 ,040 1,610 1 ,204 -,015 ,116
  vorigefin -,015 ,099 ,024 1 ,877 -,178 ,147

Link function: Logit. 
 
3.5.6.b Output voor het jaar 1997, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2436,018    
Final 2435,721 ,297 2 ,862

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,000 
Nagelkerke ,000 
McFadden ,000 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,305 ,070 18,921 1 ,000 ,189 ,420
Location fintekort ,027 ,050 ,287 1 ,592 -,055 ,108
  vorigefin -,012 ,099 ,014 1 ,907 -,174 ,151

Link function: Logit. 
 
3.5.7 Output voor het jaar 1998 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman'
s rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,594(**) -,019 ,090(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,423 ,000 
    N 1833 1833 1810 1833 
  grootte Correlation Coefficient -,594(**) 1,000 ,031 -,086(**) 
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,188 ,000 
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    N 1833 1833 1810 1833 
  vorigefin Correlation Coefficient -,019 ,031 1,000 ,044 
    Sig. (2-tailed) ,423 ,188 . ,060 
    N 1810 1810 1810 1810 
  sectorgroei Correlation Coefficient ,090(**) -,086(**) ,044 1,000 
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,060 . 
    N 1833 1833 1810 1833 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.7.a Output voor het jaar 1998, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2413,655    
Final 2398,523 15,133 3 ,002

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 

  Estimate Std. Error Wald df Sig. 
90% Confidence 

Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,234 ,320 14,838 1 ,000 ,707 1,761 
Location fintekort ,211 ,056 14,047 1 ,000 ,119 ,304 
  grootte ,080 ,041 3,819 1 ,051 ,013 ,147 
  vorigefin ,105 1,150 1 ,284 -,056 ,266 ,098

Link function: Logit. 
 
3.5.7.b Output voor het jaar 1998, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2412,269    
Final 2400,953 11,317 2 ,003

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,006 
Nagelkerke ,008 
McFadden ,005 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,627 ,074 70,813 1 ,000 ,504 ,749 
Location fintekort ,162 ,050 10,394 1 ,001 ,079 ,245 
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  vorigefin ,106 ,098 1,176 1 ,278 -,055 ,267 
Link function: Logit. 
 
 
3.5.8 Output voor het jaar 1999 Correlations 

      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman'
s rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,591(**) ,011 ,170(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,636 ,000 
    N 1836 1836 1816 1836 
  grootte Correlation Coefficient -,591(**) 1,000 ,012 -,157(**) 
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,620 ,000 
    N 1836 1836 1816 1836 
  vorigefin Correlation Coefficient ,011 ,012 1,000 ,023 
    Sig. (2-tailed) ,636 ,620 . ,326 
    N 1816 1816 1816 1816 
  sectorgroei Correlation Coefficient ,170(**) -,157(**) ,023 1,000 
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,326 . 
    N 1836 1836 1816 1836 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.8.a Output voor het jaar 1999, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2494,546    
Final 2444,463 50,083 3 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,027 
Nagelkerke ,036 
McFadden ,020 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 2,207 ,331 44,574 1 ,000 1,663 2,751
Location fintekort ,379 ,061 38,106 1 ,000 ,278 ,480
  grootte ,236 ,042 32,107 1 ,000 ,168 ,305
  vorigefin ,015 ,099 ,023 1 ,879 -,147 ,177

Link function: Logit. 
 

3.5.8.b Output voor het jaar 1999, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2493,160    
Final 2475,926 17,234 2 ,000

Link function: Logit. 
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 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,009 
Nagelkerke ,013 
McFadden ,007 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,383 ,070 29,970 1 ,000 ,268 ,498
Location fintekort ,218 ,053 16,899 1 ,000 ,131 ,305
  vorigefin ,025 ,098 ,067 1 ,796 -,135 ,186

Link function: Logit. 
 
3.5.9 Output voor het jaar 2000 
 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,582(**) ,008 ,153(**)

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,735 ,000
    N 1836 1836 1808 1836
  grootte Correlation Coefficient -,582(**) 1,000 ,061(**) -,137(**)
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,009 ,000
    N 1836 1836 1808 1836
  vorigefin Correlation Coefficient ,008 ,061(**) 1,000 ,045
    Sig. (2-tailed) ,735 ,009 . ,057
    N 1808 1808 1808 1808
  sectorgroei Correlation Coefficient ,153(**) -,137(**) ,045 1,000
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,057 .
    N 1836 1836 1808 1836

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3.5.9.a Output voor het jaar 2000, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2477,082    
Final 2431,047 46,035 3 ,000

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,025 
Nagelkerke ,034 
McFadden ,019 

Link function: Logit.   Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 2,242 ,327 47,111 1 ,000 1,705 2,780
Location fintekort ,320 ,061 27,935 1 ,000 ,221 ,420
  grootte ,233 ,041 32,439 1 ,000 ,166 ,301
  vorigefin ,118 ,097 1,493 1 ,222 -,041 ,278

Link function: Logit. 
 
3.5.9.b Output voor het jaar 2000, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
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 Model Fitting Information 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2474,309    
Final 2461,407 12,902 2 ,002

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,007 
Nagelkerke ,010 
McFadden ,005 

Link function: Logit.   Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,435 ,072 36,287 1 ,000 ,316 ,554
Location fintekort ,164 ,053 9,624 1 ,002 ,077 ,251
  vorigefin ,161 ,096 2,830 1 ,093 ,004 ,319

Link function: Logit. 
 
3.5.10 Output voor het jaar 2001 Correlations 

      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,609(**) -,012 .

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,598 .
    N 1827 1827 1815 0
  grootte Correlation Coefficient -,609(**) 1,000 ,078(**) .
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 .
    N 1827 1827 1815 0
  vorigefin Correlation Coefficient -,012 ,078(**) 1,000 .
    Sig. (2-tailed) ,598 ,001 . .
    N 1815 1815 1815 0
  sectorgroei Correlation Coefficient . . . .
    Sig. (2-tailed) . . . .
    N 0 0 0 0

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
3.5.10.a Output voor het jaar 2001, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2425,893    
Final 2409,107 16,786 3 ,001

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,009 
Nagelkerke ,012 
McFadden ,007 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald Sig. 90% Confidence Interval 

            
Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,641 ,330 24,786 1 ,000 1,099 2,183
Location fintekort ,217 ,063 11,921 1 ,001 ,320
  grootte ,139 ,041 11,377 1 ,001 ,208

df 
Lower 
Bound 

,113 
,071 
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  vorigefin ,054 ,098 ,307 1 ,580 -,107 ,215
Link function: Logit. 
 
3.5.10.b Output voor het jaar 2001, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 

 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
2425,893    

Final 2420,519 5,373 2 ,068

Intercept Only 

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,003 
Nagelkerke ,004 
McFadden ,002 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] ,560 ,073 59,509 1 ,000 ,441 ,680
Location fintekort ,120 ,056 4,662 ,031 ,029 ,211
  vorigefin ,081 ,097 ,697 1 ,404 -,079 ,241

90% Confidence Interval 

1

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.11 Output voor het jaar 2002 

 Correlations 
      fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Spearman's 
rho 

fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,569(**) -,032 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,185 .
    N 1789 1789 1758 0
  grootte Correlation Coefficient -,569(**) 1,000 ,050(*) .
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,034 
    N 1789 1789 1758 0
  vorigefin Correlation Coefficient -,032 ,050(*) 1,000 .

  Sig. (2-tailed) ,185 ,034 . 
    N 1758 1758 0
  sectorgroei . . . .

  Sig. (2-tailed) . . . .
    N 0 0 0 0

.

.

  .
1758

Correlation Coefficient 
  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3.5.11.a Output voor het jaar 2002, waarbij de variabele grootte in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 
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Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2204,736    
Final 2190,662 14,074 3 ,003

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,507 19,229 1 ,000 ,942 2,073
Location fintekort ,190 ,051 13,994 1 ,000 ,106 ,273
  grootte ,084 ,043 3,797 1 ,051 ,013 ,156
  vorigefin -,009 ,106 ,008 1 ,929 -,183 ,164

,344

Link function: Logit. 
 
3.5.11.b Output voor het jaar 2002, waarbij de variabele grootte NIET in de regressie wordt 

opgenomen 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2204,736    
Final 2194,445 10,291 2 ,006

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,006 
Nagelkerke ,008 

,005 McFadden 

Link function: Logit. 
  
Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 90% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,855 ,073 135,657 1 ,000 ,734 ,976
Location fintekort ,149 ,046 10,438 1 ,001 ,225
  vorigefin -,001 ,105 ,000 1 ,995 -,174 ,173

,073 

Link function: Logit. 
 
 
Bijlage 3.6 Output voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen, maar waarbij de variabele 
‘sectorgroei’ in de regressie wordt opgenomen. Deze regressie kan enkel voor de jaren 1994 tot 
2000 uitgevoerd worden omdat de data slechts voor deze jaren beschikbaar waren. 
3.6.1 Output voor jaren 1994 tot 2000 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 14426,839    
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Final 148,600 4 ,00014278,240 
Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,014 
Nagelkerke ,019 
McFadden ,010 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,118 ,176 144,619 1 ,000 1,773 2,463
Location fintekort ,232 ,023 98,526 1 ,000 ,278
  grootte ,151 ,017 82,959 1 ,000 ,118 ,183
  vorigefin ,056 ,041 1,928 1 ,165 -,023 ,136
  sectorgroei 1,596 ,381 17,592 ,000 ,850 2,342

  

,186 

1
Link function: Logit. 
 
3.6.2 Output voor jaar 1994 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 168,157    
Final 151,379 16,778 4 ,002

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,128 

,171 
McFadden ,100 

Nagelkerke 

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,855 2,099 ,781 1 ,377 -2,260 5,970

fintekort ,638 ,252 6,397 1 ,011 ,144 1,133
  grootte ,415 ,164 6,423 1 ,011 ,094 ,736
  vorigefin 1,105 ,423 6,822 1 ,009 ,276 1,934
  sectorgroei -8,171 6,515 1,573 1 ,210 -20,940 4,598

Lower Bound 

Location 

Link function: Logit. 
 
3.6.3 Output voor jaar 1995 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2076,536    
Final 2063,998 12,538 4 ,014

Link function: Logit. 
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 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,737 ,448 15,04

9 1 ,000 ,860 2,615

Location fintekort ,187 ,061 9,438 1 ,002 ,068 ,306
  grootte ,121 ,043 7,863 1 ,005 ,036 ,206
  vorigefin ,035 ,104 1 ,747 -,176 ,245
  ,471 1,022 ,213 1 ,645 -1,531 2,474

,107
sectorgroei 

Link function: Logit. 
 
3.6.4 Output voor jaar 1996 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2314,446    
Final 2286,301 28,144 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,016 

,022 
McFadden ,012 

Nagelkerke 

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,001 ,494 16,426 1 ,000 1,033 2,968
Location fintekort ,276 ,056 24,283 1 ,000 ,166 ,386
  grootte ,121 ,041 8,752 1 ,003 ,041 ,201
  vorigefin ,075 ,104 ,515 1 -,129 
  sectorgroei 1,683 1,286 1,712 1 ,191 4,204

,473 ,278
-,838 

Link function: Logit. 
 
 
3.6.5 Output voor jaar 1997 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2437,404    
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Final 2430,423 6,981 4 ,137
Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,004 
Nagelkerke ,005 
McFadden ,003 

Link function: Logit. 
 
Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,374 ,435 9,983 1 ,002 ,522 2,226
Location fintekort ,052 ,055 ,913 1 ,339 ,159
  grootte ,057 ,040 2,071 1 ,150 -,021 ,136
  vorigefin -,019 ,099 ,037 1 ,848 -,213 ,175
  sectorgroei 2,185 ,971 5,064 1 ,024 ,282 4,088

-,055 

Link function: Logit. 
 
3.6.6 Output voor jaar 1998 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2413,655    
Final 2398,520 15,136 4 ,004

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,215 ,464 6,842 1 ,009 ,305 2,125
Location fintekort ,211 ,056 14,047 1 ,000 ,101 ,322
  ,079 ,041 3,751 1 ,053 -,001 ,160
  vorigefin ,106 ,098 1,153 ,283 -,087 ,298
  sectorgroei -,057 1,015 ,003 1 ,955 -2,047 1,933

df 

grootte 

1

Link function: Logit. 
 
3.6.7 Output voor jaar 1999 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2494,546    
Final 2443,423 51,123 4 ,000
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Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,028 
Nagelkerke ,037 
McFadden ,020 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,512 ,447 31,616 1 ,000 1,636 3,388
Location fintekort ,375 ,061 37,396 1 ,000 ,255 ,495
  grootte ,241 ,042 32,943 1 ,000 ,159 ,323
  vorigefin ,015 ,099 ,022 1 ,883 -,179 ,208
  ,888 ,870 1,040 1 ,308 -,818 2,594sectorgroei 

Link function: Logit. 
3.6.8 Output voor jaar 2000 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2477,082    
Final 2426,951 50,131 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,027 
Nagelkerke ,037 
McFadden ,020 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound
Threshold [dextfin = 0] 2,939 ,478 37,881 1 ,000 2,003 3,875
Location fintekort ,316 ,060 27,441 1 ,000 ,198 ,435
  grootte ,240 ,041 34,044 1 ,000 ,160 ,321
  vorigefin ,112 ,097 1,342 1 ,247 -,078 ,303
  sectorgroei 2,023 1,002 1 ,043 ,060 3,9874,078

Bijlage 3.7 Correlatiematrix waarbij de financieringstekort-variabele gesplitst is naar twee aparte 
variabelen. 
 Correlations 
      dextfin grootte vorigefin tekort overschot 
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,039(**) ,017(*) ,125(**) ,176(**)

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,037 ,000 ,000
    N 16306 16306 14246 16306 16306
  grootte Correlation Coefficient ,039(**) 1,000 ,037(**) -,586(**) -,471(**)
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000
    N 16306 16306 14246 16306 16306
  vorigefin Correlation Coefficient ,017(*) ,037(**) 1,000 ,006 -,016
    Sig. (2-tailed) ,037 ,000 . ,470 ,061
    N 14246 14246 14246 14246 14246
  tekort Correlation Coefficient -,586(**) ,006 1,000 ,684(**)
    Sig. (2-tailed) ,000 ,470 . ,000

,125(**)
,000
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    N 16306 16306 14246 16306 16306
  overschot Correlation Coefficient ,176(**) -,471(**) -,016 ,684(**) 1,000
    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,061 ,000 .
    N 16306 16306 14246 16306 16306

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3.8 Regressieoutput voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen waarbij de variabele 

financieringstekort opgesplitst wordt naar effectief tekort of overschot. 

3.8.1 output voor gehele periode 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 19102,480    
Final 18397,163 705,317 4 ,000

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,048 
Nagelkerke ,065 
McFadden ,037 

Link function: Logit.   Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound
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Threshold [dextfin = 0] 2,019 ,118 293,612 1 ,000 1,788 2,250
Location ,117 32,119 1 ,000 ,077 ,158
  overschot 8,751 ,448 381,501 1 ,000 7,872 9,629
  grootte ,227 ,015 216,156 1 ,000 ,197 ,257
  vorigefin ,081 ,036 5,177 1 ,023 ,152

tekort ,021

,011 
Link function: Logit. 
 
3.8.2 output voor jaar 1993 
 Warnings 

No valid cases were found. Estimation cannot be performed. 
This command is not executed. 

 
 
3.8.3 output voor jaar 1994 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 168,157    
Final 145,123 23,034 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,171 
Nagelkerke ,229 
McFadden ,137 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 5,003 1,383 13,078 1 ,000 2,291 7,714
Location tekort ,515 ,249 4,286 1 ,038 1,002
  overschot -12,026 4,915 5,987 1 ,014 -21,660 -2,393
  grootte ,603 ,183 1 ,001 ,961
  vorigefin 1,120 ,431 6,748 1 ,009 ,275 1,965

,027 

10,852 ,244 

Link function: Logit. 
 
3.8.4 output voor jaar 1995 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2076,536    
Final 1975,869 100,667 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,061 
Nagelkerke 
McFadden ,048 

,084 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
 
  Estimate Wald df Sig. 

            Upper Bound 

Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound 
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Threshold [dextfin = 0] 2,286 ,354 41,702 1 ,000 1,592 2,979
Location tekort ,062 ,063 ,967 1 ,325 -,062 ,186
  overschot -12,827 1,806 50,465 1 ,000 -16,366 -9,288
  grootte ,255 ,047 29,210 1 ,000 ,163 ,348
  vorigefin ,107 ,110 ,951 1 ,329 -,108 ,322

Link function: Logit. 
 
3.8.5 Output voor jaar 1996 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2314,446    
Final 2232,149 82,297 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,046 
Nagelkerke ,063 
McFadden ,036 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
 
  Estimate Std. Error df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,997 ,326 37,396 1 ,000 1,357 2,636
Location tekort ,188 ,057 10,814 1 ,001 ,076 ,301
  overschot -9,424 1,439 42,902 1 ,000 -12,245 -6,604
  grootte ,217 ,044 1 ,000 ,131 ,303
  vorigefin ,048 ,105 ,209 1 ,648 -,158 ,254

Wald 

24,315

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
 
3.8.6 Output voor jaar 1997  
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2436,018    
Final 2351,167 84,851 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,046 
Nagelkerke ,062 
McFadden ,035 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,250 ,322 15,035 1 ,000 ,618 1,882
Location tekort -,044 ,056 ,606 1 ,436 -,154 ,066
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  overschot -12,012 1,663 52,156 1 ,000 -15,272 -8,752
  grootte ,162 ,043 14,206 1 ,000 ,078 ,247
  vorigefin ,013 ,101 ,018 1 ,894 -,184 ,211

Link function: Logit. 
 
3.8.7 Output voor jaar 1998  
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2413,655    
Final 2312,255 101,400 4 ,000

Link function: Logit. 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,054 
Nagelkerke ,074 
McFadden ,042 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,797 ,334 28,980 1 ,000 1,143 2,451
Location tekort ,103 ,058 3,168 1 ,075 -,010 ,217
  overschot -11,097 1,490 55,500 1 ,000 -14,016 -8,177
  grootte ,193 ,044 19,461 1 ,000 ,107 ,279
  vorigefin ,124 ,100 1,535 1 ,215 -,072 ,320

Link function: Logit. 
 
3.8.8 Output voor jaar 1999  
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2494,546    
Final 130,206 4 ,0002364,340 

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,069 
Nagelkerke ,093 
McFadden ,052 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,726 ,348 61,223 1 ,000 2,044 3,409
Location tekort ,263 ,063 17,668 1 ,000 ,140 ,385
  overschot -9,539 1,258 57,463 1 ,000 -7,073
  grootte ,341 ,045 56,860 1 ,000 ,252 ,430
  vorigefin ,028 ,101 ,077 1 ,782 -,169 ,225

-12,005 

Link function: Logit. 
 
3.8.9 Output voor jaar 2000  
 Model Fitting Information 
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Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2477,082    
Final 2355,608 121,474 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,065 

,087 
McFadden ,049 

Nagelkerke 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,712 ,344 62,290 1 ,000 2,038 3,385
Location tekort ,204 ,062 10,853 1 ,001 ,083 ,325
  overschot -9,662 1,326 53,077 1 ,000 -12,261 -7,062
  grootte ,328 ,044 54,765 1 ,000 ,241 ,414
  vorigefin ,167 ,099 2,846 1 ,092 -,027 ,361

Link function: Logit. 
 
3.8.10 Output voor jaar 2001 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2425,893    
Final 2338,729 87,163 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,047 
Nagelkerke ,064 
McFadden ,036 

Link function: Logit. 
 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,073 ,342 36,771 1 ,000 1,403 2,744
Location tekort ,088 ,065 1,835 1 ,176 -,039 ,216
  overschot -7,981 1,141 48,928 1 ,000 -10,217 -5,745
  grootte ,230 ,044 27,396 1 ,000 ,144 ,316
  vorigefin ,083 ,100 ,699 1 ,403 -,112 ,278

Link function: Logit. 
 
3.8.11 Output voor jaar 2002 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 2204,736    
Final 2161,016 43,720 4 ,000

Link function: Logit. 
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 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,025 
Nagelkerke ,034 
McFadden ,020 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,666 ,350 22,631 1 ,000 ,980 2,352
Location tekort ,112 ,053 4,426 1 ,035 ,008 ,216
  overschot -3,666 ,755 23,574 1 ,000 -5,146 -2,186
  grootte ,129 8,248 1 ,004 ,041 ,217
  vorigefin ,007 ,106 ,004 1 ,950 -,202 ,215

,045

Link function: Logit. 
 
 
 
2.9. Bijlage 3.9 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test voor alle variabelen, 

van de beursgenoteerde ondernemingen.  

  fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
N 569 569 569 401 
Normal Parameters(a,b) Mean ,49 -,0382 11,6365 ,50 ,2847 
  Std. Deviation ,500 1,24994 1,80928 ,500 ,03854 
Most Extreme 
Differences ,345 ,305 ,085 ,343 ,153 

  Positive ,345 ,085 ,153 
  Negative -,337 -,305 -,080 -,343 -,101 
Kolmogorov-Smirnov Z 8,235 7,278 2,020 7,764 3,068 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

dextfin 
512 

Absolute 

,258 ,339 

,001
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 

2.10.  

2.11. Bijlage 3.10 Beschrijvende statistieken voor de variabelen van de 

beursgenoteerde ondernemingen. 

  dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
Valid 569 569 569 512 401 N 
Missing 0 0 57 168 

Mean ,49 -,0382 11,6365 ,50 ,2847 
Median ,00 ,0347 11,2781 1,00 ,2741 
Std. Deviation ,500 1,24994 1,80928 ,500 ,03854 
Minimum -13,95 7,28 0 ,20 
Maximum 1 6,52 16,07 1 ,41 

25 ,00 -,0909 10,3208 ,00 ,2533 
50 ,00 ,0347 11,2781 1,00 ,2741 

Percentiles 

75 1,00 ,1519 13,3024 1,00 ,3096 

0

0
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2.12. Bijlage 3.11 Correlatiematrix van de verklarende variabelen voor de 

beursgenoteerde ondernemingen. (Spearman’s rho correlatie) 

     fintekort grootte vorigefin sectorgroei 
fintekort Correlation Coefficient 1,000 ,097(*) ,069 -,043 
  Sig. (2-tailed) . ,021 ,121 ,391 
  N 569 569 512 401 
grootte Correlation Coefficient 1,000 -,051 ,106(*) 
  Sig. (2-tailed) ,021 . ,253 ,035 
  N 569 569 512 401 
vorigefin Correlation Coefficient ,069 -,051 1,000
  Sig. (2-tailed) ,121 ,253 ,244 
  N 512 512 396 
sectorgroei Correlation Coefficient ,106(*) -,059 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,391 ,035 ,244 . 
  N 401 401 396 401 

,097(*)

-,059 
.

512
-,043

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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2.13. Bijlage 3.12: Regressieresultaten van de beursgenoteerde ondernemingen 
3.12.1 Output voor de gehele periode 1993-2002 
Correlations 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,372(**) -,093(*) ,170(**) ,098(*)

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,026 ,000 ,050
    N 569 569 512 401
  fintekort Correlation Coefficient ,372(**) 1,000 ,097(*) ,069 -,043
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,021 ,121 ,391
    N 569 569 569 512 401
  grootte Correlation Coefficient -,093(*) ,097(*) 1,000 -,051 ,106(*)
    Sig. (2-tailed) ,026 ,021 . ,253 ,035
    N 569 569 569 512 401
  vorigefin Correlation Coefficient ,170(**) ,069 -,051 1,000 -,059

  Sig. (2-tailed) ,000 ,121 ,253 . ,244
    N 512 512 512 512 396
  sectorgroei Correlation Coefficient ,098(*) -,043 ,106(*) -,059 1,000
    Sig. (2-tailed) ,050 ,391 ,035 ,244 .
    N 401 401 396 401

569

  

401
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 701,251    
Final 681,705 19,546 3 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,037 
Nagelkerke ,050 
McFadden ,028 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound   
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Threshold [dextfin = 0] -,223 ,622 ,129 1 ,719 -1,442 ,996
Location fintekort ,127 ,077 2,754 1 ,097 -,023 ,278
  grootte -,072 ,052 1,912 1 -,173 ,030
  vorigefin ,700 ,182 14,776 1 ,000 ,343 1,058

,167

Link function: Logit. 
 
 

 

 

 

 

3.12.2 Output voor het jaar 1993 
 Correlations 
      dextfin fintekort vorigefin sectorgroei
Spearman's 
rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,236 ,054 . .

    Sig. (2-tailed) . ,089 ,699 . .
    N 53 53 53 1 0
  fintekort ,236 1,000 ,457(**) . .
    Sig. (2-tailed) ,089 . ,001 . .
    N 53 53 53 1 0
  grootte Correlation Coefficient ,054 1,000 . .
    Sig. (2-tailed) ,699 ,001 . . .
    N 53 53 53 1 0
  vorigefin Correlation Coefficient . . . . .
    Sig. (2-tailed) . . . . .
    N 1 1 1 1 0
  sectorgr

oei . . . . .

    Sig. (2-tailed) . . . . .
    N 0 0 0 0 0

grootte 

Correlation Coefficient

,457(**)

Correlation Coefficient

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Warnings 

The dependent variable has only one distinct valid value. Estimated probability for this 
value will always be 1, therefore no need to fit the model. 

 
3.12.3 Output voor het jaar 1994 
 Correlations 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,390(**) -,115 ,097 ,047

    Sig. (2-tailed) . ,003 ,398 ,485 ,732
    N 56 56 56 54 56
  fintekort Correlation Coefficient ,390(**) 1,000 ,096 -,101 -,163
    Sig. (2-tailed) ,003 . ,480 ,466 ,231
    N 56 56 54 56
  grootte Correlation Coefficient -,115 1,000 ,048 -,269(*)
    Sig. (2-tailed) ,398 ,480 . ,728 ,045
    N 56 56 56 54 56
  vorigefin Correlation Coefficient ,097 -,101 ,048 1,000 -,047

56
,096
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    Sig. (2-tailed) ,485 ,466 . ,734
    N 54 54 54 54 54
  sectorgroei Correlation Coefficient ,047 -,163 -,269(*) -,047 1,000
    Sig. (2-tailed) ,732 ,231 ,045 ,734 .
    N 56 56 56 54 56

,728

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

odel 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 68,744    
Final 63,464 5,280 3 ,152

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,093 
Nagelkerke ,129 
McFadden ,077 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 15,075 1,866 65,291 1 ,000 11,418 18,731
Location fintekort ,884 ,690 1,641 1 ,200 -,468 2,236
  grootte -,133 ,165 ,645 1 ,422 -,456 ,191
  vorigefin 15,922 ,000 . 1 . 15,922 15,922

Link function: Logit. 
 
3.12.3 Output voor jaar 1995 
 Correlations 

      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 -,166 ,017 -,030

    Sig. (2-tailed) . ,001 ,221 ,902 ,829
    N 56 56 56 56 56
  fintekort Correlation Coefficient ,424(**) 1,000 ,045 ,032 ,022
    Sig. (2-tailed) ,001 . ,742 ,818 ,873
    N 56 56 56 56 56
  grootte Correlation Coefficient -,166 ,045 1,000 -,092 -,241
    Sig. (2-tailed) ,221 ,742 . ,499 ,073
    N 56 56 56 56 56
  vorigefin Correlation Coefficient ,032 -,092 1,000 ,129
    Sig. (2-tailed) ,902 ,818 ,499 . ,342
    N 56 56 56 56 56
  sectorgroei Correlation Coefficient -,030 ,022 -,241 ,129 1,000
  Sig. (2-tailed) ,829 ,873 ,073 ,342 .
    N 56 56 56 56

,424(**)

,017

  

56 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 
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Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,997    

68,371 4,625 3 ,201Final 

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,079 
Nagelkerke ,109 
McFadden ,063 

Link function: Logit. 
 
 
 
 
 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -1,348 1,772 ,579 1 ,447 -4,821 2,124
Location fintekort ,559 ,380 2,164 1 ,141 -,186 1,303
  grootte -,179 ,155 1,327 1 ,249 -,483 ,125
  vorigefin -,095 ,623 ,023 1 ,879 -1,316 1,126

Link function: Logit. 
 
3.12.5 output voor het jaar 1996 
 Correlations 
      dextfin grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,539(**) -,249 ,336(*) ,105

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,061 ,013 ,436
    N 57 57 57 54 57
  fintekort Correlation Coefficient ,539(**) 1,000 ,108 ,198 ,101
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,426 ,152 ,453
    N 57 57 57 54 57
  grootte Correlation Coefficient -,249 ,108 1,000 -,116 -,055
    Sig. (2-tailed) ,061 ,426 . ,405 ,682
    N 57 57 57 54 57
  vorigefin Correlation Coefficient ,336(*) ,198 -,116 1,000 -,033
    Sig. (2-tailed) ,013 ,152 ,405 . ,811
  N 54 54 54 54 54
  sectorgroei Correlation Coefficient ,105 ,101 -,055 -,033 1,000
    Sig. (2-tailed) ,436 ,453 ,682 ,811 .
    N 57 57 57 54 57

fintekort 

  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,997    
Final 64,055 8,943 3 ,030

Link function: Logit. 
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 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,153 
Nagelkerke ,206 
McFadden ,123 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound
Threshold [dextfin = 0] -2,269 1,998 1,290 1 ,256 -6,186 1,647
Location fintekort ,376 ,332 1 ,564 -,902 1,654
  grootte ,174 2,521 1 ,112 -,618 ,065
  vorigefin 1,320 ,634 4,342 1 ,037 ,078 2,562

,652
-,276 

Link function: Logit. 
 
 
3.12.6 Output voor het jaar 1997 
 Correlations 
 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,374(**) -,172 ,244 -,053

    Sig. (2-tailed) . ,004 ,197 ,065 ,695
    N 58 58 58 58 58
  fintekort Correlation Coefficient ,374(**) 1,000 ,268(*) ,140 -,017
    Sig. (2-tailed) ,004 . ,042 ,293 ,899
    N 58 58 58 58 58
  grootte Correlation Coefficient -,172 ,268(*) 1,000 -,201 ,103
    Sig. (2-tailed) ,197 ,042 . ,131 

58 
-,124

  
  

N 58 58 58 58 

,442
    N 58 58 58 58
  vorigefin Correlation Coefficient ,244 ,140 -,201 1,000 

  ,065 ,293 ,131 . ,354
    N 58 58 58 58 58

sectorgroei Correlation Coefficient -,053 -,017 ,103 -,124 1,000
  Sig. (2-tailed) ,695 ,899 ,442 ,354 .

  

  Sig. (2-tailed) 

  58
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood 
80,405 
73,938 

Chi-Square df Sig. 
Intercept Only    
Final 6,467 3 ,091

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,106 

,141 
,080 

Nagelkerke 
McFadden 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 
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            Lower Bound Upper Bound 
Threshold -2,419 1,989 1,479 1 ,224 -6,317 1,479
Location ,278 ,303 ,843 1 ,358 -,315 ,871
  grootte -,241 ,166 2,100 1 ,147 -,567 ,085
  ,831 ,570 2,128 1 -,286 1,948

[dextfin = 0] 
fintekort 

vorigefin ,145
Link function: Logit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.12.7 Output voor het jaar 1998 
 Correlations 

 

 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,350(**) -,102 ,035 -,050

    Sig. (2-tailed) . ,007 ,445 ,797 
    N 58 58 58 58 58
  fintekort Correlation Coefficient 1,000 -,053 ,055 -,129
    ,007 . ,691 ,684 ,336
    N 58 58 58 58 58
  grootte Correlation Coefficient -,102 -,053 1,000 -,147 ,071
    Sig. (2-tailed) ,445 ,691 . ,270 ,599
    N 58 58 58 58 58
  vorigefin Correlation Coefficient ,035 ,055 -,147 1,000 -,053
    Sig. (2-tailed) ,797 ,684 ,270 . ,695
    N 58 58 58 58 58
  sectorgroei Correlation Coefficient -,050 -,129 ,071 -,053 1,000
    Sig. (2-tailed) ,707 ,336 ,599 ,695 .
    N 58 58 58 58

,707

,350(**)
Sig. (2-tailed) 

58
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,129    
Final 79,406 ,723 3 ,868

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,012 
Nagelkerke ,017 
McFadden ,009 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound   
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Threshold [dextfin = 0] -1,168 1,982 ,347 1 ,556 -5,053 2,717
Location fintekort -,049 ,139 ,126 1 ,722 -,322 ,223
  grootte -,113 ,161 ,488 1 ,485 -,429 ,204
  vorigefin ,026 ,547 ,002 1 ,962 -1,046 1,099

Link function: Logit. 
 
 

 

 

 

 

 

3.12.8 Output voor het jaar 1999 
 Correlations 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,199 -,088 ,345(**) ,119

    Sig. (2-tailed) . ,135 ,513 ,008 ,372
    N 58 58 58 58 58
  fintekort Correlation Coefficient ,199 1,000 ,099 ,146 ,045
    Sig. (2-tailed) ,135 . ,460 ,273 ,737
    N 58 58 58 58 58
  grootte Correlation Coefficient -,088 ,099 1,000 -,002 -,040
    Sig. (2-tailed) ,513 ,460 . ,988 ,766
    N 58 58 58 58 58
  vorigefin Correlation Coefficient ,345(**) ,146 -,002 1,000 ,127
    Sig. (2-tailed) ,008 ,273 ,988 . ,342
    N 58 58 58 58 58
  sectorgroei Correlation Coefficient ,119 ,045 -,040 ,127 1,000
    Sig. (2-tailed) ,372 ,737 ,766 ,342 .
    N 58 58 58 58 58

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,405    
Final 71,772 8,633 3 ,035

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,138 
Nagelkerke ,184 
McFadden ,107 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 

Sig. 
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Threshold [dextfin = 0] -,712 2,162 1 ,742 -4,949 3,525
Location fintekort -,289 ,283 1,048 1 ,306 -,843 ,265
  grootte -,117 ,180 ,422 1 ,516 -,470 ,236
  vorigefin 1,510 ,575 6,905 1 ,009 ,384 2,636

,109

Link function: Logit. 
 
 

 

 

 

 

 

3.12.9 Output voor het jaar 2000 
 Correlations 
    dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,425(**) ,207 ,179 -,039

    Sig. (2-tailed) . ,001 ,119 ,178 ,773
    N 58 58 58 58 58
  fintekort Correlation Coefficient ,425(**) 1,000 ,185 -,001 -,256
    Sig. (2-tailed) ,001 . ,164 ,994 ,053
    N 58 58 58 58 58
  grootte Correlation Coefficient ,207 ,185 1,000 -,102 -,109
    Sig. (2-tailed) ,119 ,164 . ,446 ,416
    N 58 58 58 58 58
  vorigefin Correlation Coefficient ,179 -,001 -,102 1,000 ,119
    Sig. (2-tailed) ,178 ,994 ,446 . ,372
    N 58 58 58 58 58
  sectorgroei Correlation Coefficient -,039 -,256 -,109 ,119 1,000
    Sig. (2-tailed) ,773 ,053 ,416 ,372 .
    N 58 58 58 58 58

  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 75,934    
Final 69,505 6,428 3 ,093

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,105 
Nagelkerke ,144 
McFadden ,085 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
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Threshold [dextfin = 0] 4,824 2,628 3,370 1 ,066 -,326 9,975
Location fintekort -,006 ,256 ,001 1 ,981 -,507 ,495
  grootte ,415 ,215 3,721 1 ,054 -,007 ,836
  vorigefin ,933 ,596 2,453 1 ,117 -,235 2,100

Link function: Logit. 
 
 
 
3.12.10 Output voor het jaar 2001 
 Correlations 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,602(**) ,172 ,364(**) .

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,201 ,005 .
    N 57 57 57 57 0
  fintekort Correlation Coefficient ,602(**) 1,000 ,193 ,134 .
    Sig. (2-tailed) ,000 . ,150 ,320 .
    N 57 57 57 57 0
  grootte Correlation Coefficient ,172 ,193 1,000 ,183 .
    Sig. (2-tailed) ,201 ,150 . .
    N 57 57 57 0
  vorigefin Correlation Coefficient ,364(**) ,134 ,183 1,000 .
    Sig. (2-tailed) ,005 ,172 . .
    N 57 57 57 0
  sectorgroei Correlation Coefficient . . . . .
    Sig. (2-tailed) . . . . 
    N 0 0 0 0 0

,172 
57

,320
57

.

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,563    
Final 51,624 20,938 3 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,307 
Nagelkerke ,427 
McFadden ,289 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 2,592 2,115 1 ,146 -1,311 8,852
Location fintekort 1,139 6,181 1 ,013 ,599 5,063
  grootte ,094 ,204 ,211 1 ,646 -,306 
  vorigefin 2,427 1,011 5,768 1 ,016 ,446 4,408

3,771 
2,831 

,494

Link function: Logit. 
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3.12.11 Output voor het jaar 2002 
 Correlations 
 
      dextfin fintekort grootte vorigefin sectorgroei
Spearman'
s rho 

dextfin Correlation Coefficient 1,000 ,295(*) -,248 ,211 .

    Sig. (2-tailed) ,025 ,060 ,111 .
    N 58 58 58 58 0
  fintekort Correlation Coefficient ,295(*) 1,000 -,099 ,124 .
    Sig. (2-tailed) ,025 . ,458 ,354 .
    N 58 58 58 58 0
  grootte Correlation Coefficient -,248 -,099 1,000 ,205 .
    Sig. (2-tailed) ,060 ,458 ,122 .
    58 58 58 58 0
  vorigefin Correlation Coefficient ,211 ,124 1,000 .
    Sig. (2-tailed) ,111 ,354 ,122 . .
    N 58 58 58 58 0
  sectorgroei Correlation Coefficient . . . . .
    Sig. (2-tailed) . . . . .
    N 0 0 0 0 0

.

.
N 

,205

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 76,992    
Final 67,634 9,358 3 ,025

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,149 
Nagelkerke ,203 
McFadden ,122 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -4,734 2,445 3,748 1 ,053 -9,527 ,059
Location fintekort -,245 ,295 ,690 1 ,406 -,823 ,333
  grootte -,479 ,210 5,187 1 ,023 -,890 -,067
  vorigefin 1,457 ,677 4,633 1 ,031 ,130 2,784

Link function: Logit. 
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Bijlage 3.13 Regressieoutput voor de beursgenoteerde ondernemingen waarbij de controle-

variabele ‘sectorgroei’ in de regressie wordt opgenomen. Maar deze variabele was slechts 

beschikbaar voor de periode 1994 tot 2000 

3.13.1 Output voor de periode 1994 – 2000 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 546,384    
Final 534,160 12,224 4 ,016

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,030 

,041 
McFadden ,022 

Nagelkerke 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,659 1,023 ,416 1 ,519 2,664
Location fintekort ,108 ,079 1,858 1 ,173 -,047 ,263
  grootte -,060 ,058 1,080 1 -,174 ,053
  vorigefin ,596 ,208 1 ,004 ,190 1,003
  sectorgroei 3,130 2,696 1,347 1 ,246 -2,155 8,415

-1,345 

,299
8,263

Link function: Logit. 
 
 

3.13.2 Output voor jaar 1994 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 68,744    
Final 63,433 5,311 4 ,257

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,094 
Nagelkerke ,130 
McFadden ,077 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 
            Lower Bound Upper Bound
Threshold [dextfin = 0] 15,731 4,135 14,474 1 ,000 7,627 23,835
Location fintekort ,887 ,687 1,666 1 -,460 2,233
  grootte -,132 ,165 ,638 1 ,425 -,456 ,192
  vorigefin 15,920 ,000 . 1 . 15,920 15,920
  sectorgroei 2,562 14,384 ,032 ,859 -25,630 30,754

,197 

1
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Link function: Logit. 
 
3.13.3 Output voor jaar 1995 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df 
Intercept Only 72,997    
Final 64,812 8,185 4 ,085

Sig. 

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,136 
Nagelkerke ,187 
McFadden ,112 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 
          Lower Bound Upper Bound
Threshold [dextfin = 0] -8,361 5,106 2,682 1 ,102 -18,368 1,646
Location fintekort ,791 ,516 2,348 1 ,125 -,221 1,803
  grootte -,243 ,166 2,138 1 ,144 -,569 ,083
  vorigefin -,266 ,655 ,166 1 ,684 -1,550 1,017
  sectorgroei -24,595 16,793 2,145 1 ,143 -57,509 8,319

  

Link function: Logit. 
 
3.13.4 Output voor jaar 1996 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,997    
Final 64,025 8,972 4 ,062

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,153 
Nagelkerke ,207 
McFadden ,123 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -1,626 4,216 ,149 1 ,700 -9,889 6,637
Location fintekort ,369 ,651 ,321 1 ,571 -,906 1,644
  grootte -,273 ,175 2,428 1 ,119 ,070
  vorigefin 1,333 ,639 4,358 1 ,037 ,082 2,585
  sectorgroei 2,251 13,027 ,030 1 ,863 -23,281 27,783

-,617 

Link function: Logit. 
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3.13.5 Output voor jaar 1997 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,405    
Final 73,090 7,315 4 ,120

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,118 
Nagelkerke ,158 
McFadden ,091 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Wald Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -5,065 3,578 2,004 1 ,157 -12,078 1,948
Location fintekort ,348 ,299 1,354 1 ,245 -,238 ,934
  grootte -,251 ,166 2,275 1 ,131 -,576 ,075
  vorigefin ,769 ,576 1,782 1 ,182 -,360 1,898
  sectorgroei -8,723 9,633 ,820 1 ,365 -27,602 10,157

Std. Error df 

  

Link function: Logit. 
 

3.13.6 Output voor jaar 1998 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,129    
Final 79,406 ,723 4 ,949

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,012 
Nagelkerke ,017 
McFadden ,009 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -1,176 3,294 ,127 1 ,721 -7,633 5,281
Location fintekort -,049 ,140 ,125 1 ,724 -,323 ,225
  grootte -,113 ,161 ,487 1 ,485 -,429 ,204
  vorigefin ,026 ,548 ,002 1 ,962 -1,048 1,100
  sectorgroei -,027 8,650 ,000 1 ,997 16,927-16,981 

Link function: Logit. 
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3.13.7 Output voor jaar 1999 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,405    
Final 71,661 8,744 4 ,068

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,140 

,187 
McFadden ,109 

Nagelkerke 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -1,601 3,457 ,214 1 -8,377 5,175
Location fintekort -,251 ,304 ,679 1 ,410 -,847 ,346
  grootte -,121 ,181 ,444 1 -,476 ,234
  vorigefin 1,512 ,575 6,923 1 ,009 ,386 2,638
  sectorgroei -2,827 8,575 ,109 1 ,742 -19,634 13,979

Sig. 

,643

,505

Link function: Logit. 
 
3.13.8 Output voor jaar 2000 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 75,934    
Final 68,519 7,415 4 ,116

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,120 
Nagelkerke ,164 
McFadden ,098 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 1,949 3,902 ,249 1 ,618 -5,700 9,597
Location fintekort -,067 ,267 ,062 1 ,803 -,591 ,458
  grootte ,416 ,216 3,710 1 ,054 -,007 ,838
  vorigefin ,883 ,602 2,149 1 ,143 -,297 2,062
  sectorgroei -8,944 9,171 ,951 1 ,329 -26,920 9,031

  

Link function: Logit. 
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Bijlage 3.14 Regressieoutput voor de beursgenoteerde ondernemingen waarbij de variabele 

financieringstekort opgesplitst wordt naar de variabelen tekort en overschot.  
 
3.14.1 Output voor de jaren 1993 tot 2002 tezamen. 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 701,251    
Final 678,442 22,809 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,044 
Nagelkerke ,058 
McFadden ,033 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] ,110 ,650 ,029 1 ,865 -1,164 1,385
Location tekort ,391 ,186 4,424 1 ,035 ,027 ,755
  overschot -,032 ,086 ,139 1 ,709 -,200 ,136
  grootte -,049 ,053 ,848 1 ,357 -,154 ,055
  vorigefin ,687 ,183 14,090 1 ,000 ,328 1,046

95% Confidence Interval 

Link function: Logit. 
 
 
3.14.2 Output voor jaar 1993 

 The dependent variable has only one distinct valid value. Estimated probability 
for this value will always be 1, therefore no need to fit the model. 

 
 

3.14.3 Output voor jaar 1994 
 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 68,744    
Final 58,313 10,430 4 ,034

Link function: Logit. 
 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,176 
Nagelkerke ,244 
McFadden ,152 

Link function: Logit. 
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 Parameter Estimates 
  Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 15,933 1,993 63,908 1 ,000 12,026 19,839
Location tekort 5,914 2,758 4,597 1 ,032 ,508 11,321
  overschot -,191 ,347 ,304 1 ,581 -,872 ,489
  grootte -,091 ,174 1 ,601 -,432 ,250
  vorigefin 15,787 ,000 . 1 . 15,787 15,787

Estimate 

,274

Link function: Logit. 
 
3.14.4 Output voor jaar 1995 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,997    
Final 67,463 5,534 4 ,237

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,094 
Nagelkerke ,129 
McFadden ,076 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -2,192 2,002 1 -6,117 1,732
Location tekort ,328 ,386 ,720 1 ,396 -,429 1,085
  overschot -1,521 1,275 1,424 1 ,233 -4,019 ,977
  grootte -,241 ,171 1,996 1 ,158 -,576 ,093

vorigefin -,061 ,629 ,010 1 ,922 -1,294 1,171

Estimate 

1,199 ,274

  

Link function: Logit. 
 
 

 

3.14.5 Output voor jaar 1996 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,997    
Final 25,563 47,435 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,585 
Nagelkerke ,789 
McFadden ,650 

Link function: Logit. 
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 Parameter Estimates 
  Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

        Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 3,209 ,883 ,347 -3,483 9,901
Location tekort 28,999 9,823 1 ,002 10,864 47,135
  overschot 3,756 4,902 ,027 ,431 7,081

grootte -,187 

Estimate 

  
3,414

1,697
,506 1 ,477 -,701 ,328

  vorigefin 3,229 1,320 5,986 1 ,014 ,642 5,816

  
1

9,253
1

  ,262

Link function: Logit. 
 
3.14.6 Output voor jaar 1997 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,405    
Final 68,940 11,465 4 ,022

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,179 
Nagelkerke ,239 
McFadden ,143 

Link function: Logit. 
 
 Parameter Estimates 
  Estimate Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -4,670 2,329 4,022 1 ,045 -9,235 -,106
Location tekort -,200 ,337 ,353 1 ,553 -,860 ,460
  overschot -1,602 ,847 3,579 1 ,059 -3,262 ,058
  grootte -,398 ,188 4,467 1 ,035 -,767 -,029
  vorigefin ,641 ,600 1,140 1 ,286 -,536 1,818

Std. Error 

  

Link function: Logit. 
 
3.14.7 Output voor jaar 1998 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,129    
Final 77,782 2,347 4 ,672

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,040 
Nagelkerke ,053 
McFadden ,029 

Link function: Logit. 
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Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -,077 2,170 ,001 1 ,972 -4,331 4,176
Location tekort ,335 ,398 ,707 1 ,400 -,445 1,115
  overschot ,217 ,294 1 ,461 -,359 ,793
  grootte -,036 ,173 ,044 1 ,834 -,374 ,302
  vorigefin ,113 ,553 ,042 1 ,838 -,971 1,198

,544

Link function: Logit. 
 
3.14.8 Output voor jaar 1999 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 80,405    
Final 71,702 8,703 4 ,069

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,139 
Nagelkerke ,186 
McFadden ,108 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -,517 2,286 ,051 1 ,821 -4,997 3,963
Location tekort -,238 ,336 ,504 1 ,478 -,896 ,420
  overschot ,476 ,812 ,344 1 ,557 -1,115 2,068
  grootte -,102 ,189 ,291 1 ,590 -,472 ,269
  vorigefin 1,458 ,606 5,799 1 ,016 ,271 2,645

Link function: Logit. 
 
3.14.9 Output voor jaar 2000 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 75,934    
Final 50,780 25,154 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,352 
Nagelkerke ,482 
McFadden ,331 

Link function: Logit. 
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 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 8,894 3,526 6,362 1 ,012 1,983 15,806
Location tekort 12,343 4,420 7,799 1 ,005 3,680 21,006
  overschot ,737 ,490 2,263 1 ,132 -,223 1,696
  grootte ,644 ,278 5,352 1 ,021 ,098 1,189
  vorigefin ,989 ,712 1,927 1 ,165 -,407 2,384

Link function: Logit. 
 
3.14.10 Output voor jaar 2001 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 72,563    
Final 45,982 26,581 4 ,000

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,373 
Nagelkerke ,518 
McFadden ,366 

Link function: Logit. 
 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] 6,815 3,369 4,091 1 ,043 13,418
Location tekort 6,798 2,571 6,992 ,008 1,759 11,837
  overschot -,362 ,749 ,233 1 ,629 -1,831 1,107
  grootte ,188 ,216 ,757 1 ,384 -,235 ,610
  vorigefin 3,693 1,781 4,298 1 ,038 ,202 7,185

,211 
1

Link function: Logit. 
 
3.14.11 Output voor jaar 2002 
 Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 76,992    

66,386 10,606 4 ,031Final 

Link function: Logit. 
 
 Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,167 
Nagelkerke ,227 
McFadden ,138 

Link function: Logit. 
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 Parameter Estimates 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 
Threshold [dextfin = 0] -6,203 2,865 4,688 1 ,030 -11,818 -,588
Location tekort -1,000 ,834 1,435 1 ,231 -2,635 ,636
  overschot -,030 ,386 ,006 1 ,937 -,786 ,725
  grootte -,586 ,239 6,023 1 ,014 -1,054 -,118
  vorigefin 1,570 ,705 4,963 1 ,026 ,189 2,951

Link function: Logit. 
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Bijlage 3.15 Regressie output met als afhankelijke variabele de brutoschulduitgifte en als 

verklarende variabele het financieringstekort  

 
2.14.  

2.15. Bijlage 3.16 Regressie met als afhankelijke variabele de nettoschulduitgifte 

en als verklarende variabele het financieringstekort  
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2.16. Bijlage 3.17 Regressie met als afhankelijke variabele de wijziging van de 

schuldgraad en als verklarende variabele het financieringstekort  
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Bijlage 3.18 Logistische regressie van externe financiering-variabele waarbij de steekproef van 

de niet-beursgenoteerde ondernemingen opgedeeld worden in kwartielen op basis van hun 

grootte.  
Frequencies 

Statistics

grootte
16306

0
6,2748
7,0648
7,9666

Valid
Missing

N

25
50
75

Percentiles

 
 
PLUM - Ordinal Regression 
Kwartiel 1,00 

Model Fitting Informationa

4490,953
4470,541 20,412 3 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
ai = 1,00a. 

 

Pseudo R-Squarea

,006
,008
,005

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
ai = 1,00a. 

 
Parameter Estimatesa

1,542 ,436 12,497 1 ,000 ,687 2,397
,134 ,035 14,733 1 ,000 ,066 ,202
,156 ,075 4,357 1 ,037 ,010 ,303

-,158 ,074 4,611 1 ,032 -,303 -,014

[dextfin = 0]Threshold
fintekort
grootte
vorigefin

Location

Estimate Std. Error Wald df Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Link function: Logit.
ai = 1,00a. 

 
  

kwartiel  2,00 

XC 



 

Model Fitting Informationa

4731,212
4703,462 27,749 3 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
ai = 2,00a. 

 

Pseudo R-Squarea

,008
,011
,006

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
ai = 2,00a. 

 

Parameter Estimatesa

2,511 1,051 5,707 1 ,017 ,451 4,572
,180 ,038 22,548 1 ,000 ,106 ,254
,277 ,157 3,109 1 ,078 -,031 ,584
,115 ,071 2,622 1 ,105 -,024 ,254

[dextfin = 0]Threshold
fintekort
grootte
vorigefin

Location

Estimate Std. Error Wald df Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Link function: Logit.
ai = 2,00a. 

 
kwartiel = 3,00 

Model Fitting Informationa

4850,596
4817,611 32,985 3 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
ai = 3,00a. 

 

Pseudo R-Squarea

,009
,012
,007

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
ai = 3,00a. 
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Parameter Estimatesa

2,386 1,013 5,546 1 ,019 ,400 4,371
,193 ,036 28,612 1 ,000 ,122 ,264
,243 ,135 3,256 1 ,071 -,021 ,506
,111 ,069 2,588 1 ,108 -,024 ,247

[dextfin = 0]Threshold
fintekort
grootte
vorigefin

Location

Estimate Std. Error Wald df Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Link function: Logit.
ai = 3,00a. 

 
 
 
kwartiel = 4,00 

Model Fitting Informationa

4990,643
4705,457 285,186 3 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
ai = 4,00a. 

 

Pseudo R-Squarea

,075
,101
,057

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
ai = 4,00a. 

 

Parameter Estimatesa

1,722 ,365 22,329 1 ,000 1,008 2,437
1,787 ,131 185,852 1 ,000 1,530 2,044
,137 ,040 11,715 1 ,001 ,058 ,215
,130 ,070 3,432 1 ,064 -,008 ,268

[dextfin = 0]Threshold
fintekort
grootte
vorigefin

Location

Estimate Std. Error Wald df Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Link function: Logit.
ai = 4,00a. 
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Bijlage 3.19 Logistische regressie van externe financiering-variabele waarbij de steekproef van 
de niet-beursgenoteerde ondernemingen opgedeeld worden in kwartielen op basis van de groei 
van het totaal actief. 
 Statistics 
 
groei  

Valid 16253 N 
Missing 53 
25 -,0851 
50 ,0348 

Percentiles 

75 ,1719 
 
Kwartiel groei = 1,00 
 Model Fitting Information(a) 
 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 4783,658    
Final 4753,353 30,305 3 ,000

Link function: Logit. 
a  groei = 1,00 
 
 Pseudo R-Square(a) 
 
Cox and Snell ,008 
Nagelkerke ,011 
McFadden ,006 

Link function: Logit. 
a  groei = 1,00 
 
 Parameter Estimates(a) 
 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,390 ,227 37,537 1 ,000 ,945 1,835
Location fintekort ,198 ,039 25,378 1 ,000 ,121 ,275
  grootte ,114 ,029 15,457 1 ,000 ,057 
  vorigefin ,062 ,070 1 ,377 -,076 ,200

,170
,781

Link function: Logit. 
a  groei = 1,00 
 
Kwartiel groei = 2,00 
 Model Fitting Information(a) 
 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only    
Final 4649,567 45,135 3 ,000

4694,702 

Link function: Logit. 
a  groei = 2,00 
 
 Pseudo R-Square(a) 
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Cox and Snell ,013 
Nagelkerke ,017 
McFadden ,010 

Link function: Logit. 
a  groei = 2,00 
 
 Parameter Estimates(a) 
 

  Estimate Std. Error Wald df Sig. 
95% Confidence 

Interval 

        
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,714 ,230 55,630 1 ,000 1,264 2,165
Location fintekort ,250 ,041 36,795 1 ,169 ,331
  grootte ,142 ,029 23,769 1 ,000 ,085 ,199
  vorigefin ,081 ,071 1,309 1 ,252 -,058 ,220

    

,000

Link function: Logit. 
a  groei = 2,00 
 
Kwartiel groei = 3,00 
 Model Fitting Information(a) 
 

Model 
-2 Log 

Likelihood df Sig. 
Intercept Only 4714,687    

4682,795 31,892 3 ,000

Chi-Square 

Final 
Link function: Logit. 
a  groei = 3,00 
 
 Pseudo R-Square(a) 
 
Cox and Snell ,009 
Nagelkerke ,012 
McFadden ,007 

Link function: Logit. 
a  groei = 3,00 
 
 Parameter Estimates(a) 
 
  Estimate Std. Error Wald df Sig. 95% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 0] 1,554 ,225 47,537 1 ,000 1,112 1,996
Location fintekort ,203 ,041 1 ,000 ,122 ,285
  grootte ,128 ,029 19,902 1 ,000 ,072 ,185
  vorigefin ,053 ,071 ,564 1 ,453 -,086 ,192

24,024

Link function: Logit. 
a  groei = 3,00 
 
Kwartiel groei = 4,00 
 Model Fitting Information(a) 
 

Model 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 4839,946    
Final 4794,088 45,858 3 ,000
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Link function: Logit. 
a  groei = 4,00 
 
 Pseudo R-Square(a) 
 
Cox and Snell 
Nagelkerke ,017 
McFadden 

,013 

,009 
Link function: Logit. 
a  groei = 4,00 
 
 Parameter Estimates(a) 
 

  Estimate 
Std. 

Error Wald df 95% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Threshold [dextfin = 
0] 1,586 ,223 50,500 1 ,000 1,149 2,024

Location fintekort ,242 ,039 37,751 1 ,000 ,165 ,320
  grootte ,142 ,028 25,069 1 ,000 ,087 ,198
  vorigefin ,041 ,070 ,348 1 ,555 -,096 ,178

Sig. 

Link function: Logit. 
a  groei = 4,00 
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