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Turbo naar de Top



Vlotte toegang tot financiering is cruciaal voor groei

• creëren veel meer nieuwe banen
• dragen bij tot meer innovatie en grotere mededinging
• versterken de economie

Snelgroeiende ondernemingen die opschalen tot grotere ondernemingen (‘Hidden Champions’)
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1 van hun grootste en voornaamste uitdagingen = ophalen van voldoende  en geschikte financiering

• Toegang tot financiering = 1 van de top 3 belemmeringen in de ontwikkeling
• Financiering = voornaamste bekommernis voor 10% van de EU-kmo’s

Vb. EU-kmo-analyse (2015):

Europese (groei)kapitaalmarkten als financieringsbron zijn onderontwikkeld, zeker in vergelijking met de USA



01 Global Unicorn Club: 185 niet-beursgenoteerde ondernemingen met marktwaarde >$1 MIA



01 The United States of Unicorns : niet-beursgenoteerde bedrijven met waarde > $ 1 MIA (20/7/2017)



01 The international unicorn club: 106 niet-beursgenoteerde bedrijven buiten de US 
gewaardeerd op meer dan $ 1 MIA (18/09/2017)



01 Global Unicorn Club: geografische spreiding (2/1/2017)



01 Verkochte Vlaamse (stille) kampioenen



01 En België? Vlaanderen?....Vlaamse (stille) kampioenen



01 « Te snel » verkochte Vlaamse (stille) kampioenen



Bankgebaseerde kredieten zijn veruit belangrijkste bronnen 
van vreemd vermogen voor ondernemingen

02 De bank als traditionele financier
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02 De bank als traditionele financier

Kredietvraag en –verlening zit
momenteel op recordhoogte

• Verbeterde macro-economische vooruitzichten (meer
investeringen en nood aan werkkapitaal) 

• Lage rentestand

• Opvallend:
o Verschuiving naar de lange(re) termijn (>5 jaar)
o Meer dan 50% zit bij ko’s
o Kmo’s samen meer dan 75% bankkredieten
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02 De bank als traditionele financier

Aandacht voor niet-bancaire 
financiering groeit

• Kredietverlening kende terugval in crisisjaren 2009-2010

• Was aanzet voor diverse beleidsinitiatieven (vnl gericht
op kmo’s en starters) 

• winwinlening, 
• waarborgregelingen, 
• crowdfunding, 
• tax shelters
• …

• Aandacht voor andere financieringsvormen bij bedrijven

Zo meer « diversiteit » in financieringslandschap
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03 Extern groeikapitaal als turbo

Extern kapitaal om door te 
stoten naar hoger niveau 

• Interne funding, bankfinanciering … kent grenzen

• Groeikapitaal voor de ‘next step(s)’:
• groei, ontwikkeling, expansie, doorstart
• investering met lange termijnperspectief (> 5 jaar)
• versterkt eigen vermogen (als buffer-hefboom)
• actieve (constructieve) inbreng in management + 

inbreng kennis, ervaring, netwerk…

• Maar externe kapitaaltoetreding betekent ook:
• niet langer familiale/besloten eigendom
• opgeven en delen volledige beslissingscontrole

Een « klik » nodig om samen te werken
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04 Groeikapitaal: beschikbare middelen

Beschikbare groeikapitaal kent
wereldwijd een enorme boost

• Gigantisch vermogen onder beheer = $ 2,5 biljoen !!!
• 1/5e bij EU-fondsen (€564 miljard)
• 1/3 beschikbaar voor investeringen

• Ook 2016 was zeer succesvol voor ‘fundraising’ 

• EU-fondsen verbleken tov Amerikaanse collega’s

• EU-groeikapitaal is meest ontwikkeld in 
• grootste landen, 
• Benelux 
• Scandinavië
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04 Groeikapitaal: beschikbare middelen

Belgische PE-markt kent
wisselend verloop

• Loopt achterop bij Europese top

• Totaal vermogen BE-fondsen = € 9,2 miljard (18% VC enge zin)

• Jaarlijkse fondsenwerving €312 mio ( EU: €46,3 mia)

• Eerder kleine groeikapitaalverschaffers:
• gemiddeld BE-PE-fonds beheert € 140 mio
• gemiddeld BE-VC-fonds zelfs « slechts » € 58 mio

• Wegvallen (grotere) bancaire VC-fondsen

• Aanbod in VL groter dan in WAL (in aantal aanbieders, totale 
investeringsvolume, meer private fondsen)
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04 Groeikapitaal: investeringen

Ook groeikapitaalinvesteringen 
liggen in EU lager dan in US 

• Totale investeringen in EU in 2015 fractie van US

• In US maken veel meer bedrijven gebruik van groeikapitaal

• Ook grote verschillen op niveau van individuele onderneming 
(in US veel grotere financieringsbedragen + toenemend in 
latere ontwikkelingsfasen)
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US EU
PE € 200 mia € 48 mia x 4
VC € 54,4 mia € 3,8 mia x 14



04 Groeikapitaal: investeringen

Groeikapitaalfinanciering in 
België is veel te bescheiden

• Investeringen in PE en VC-bedrijfsprojecten in BE in 2015 

• En vertekend door aantal grote buy-out deals (PE) in 2015…
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PE VC
Totaal € 1,38 mia € 62 mio
% BBP 0,34% 

( US 1%)
0,01% 

( US 0,33%)



05

Aanbod dekt niet de vraag

• Jongste decennium heel wat private én publieke initiatieven

• Vooral gericht op financiering aan starters, spin-offs en zeer
jonge ondernemingen (« closing the first equity gap »)

• Zo is een uitgebreid ecosysteem ontstaan, met
business angels, 
(publieke) VC-fondsen, 
nieuwe financieringsvormen en -incentives, 
crowdfunding…

• Voornamelijk aandacht voor high-tech en innovatieve
domeinen (ICT, cleantech, life sciences) 
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1st equity gap

Groeikapitaal in België: 
een analyse van de praktijk



05

Aanbod dekt niet de vraag

• Financiering is veel moelijker voor doorgroeiers, in de 
volgende fasen (« closing the second equity gap »)

• Niet enkel voor high-tech, maar ook voor meer traditionele

• Grotere financieringsbehoeften vs kleinere investeringen:
meer financieringsrondes nodig
meer individuele financiers bijeenbrengen

• Is tijdrovend, kost veel, inefficiënt, vertraagt groei

• Gevolgen voor groeionderneming:
• Plannen aanpassen
• Groei afremmen, 
• Of… mobiliseren funding op int’le PE-markten (US, 

UK…) (vb. Showpad, Collibra, Argenx)
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1st equity gap 2nd equity gap

Groeikapitaal in België: 
een analyse van de praktijk



05
Groeikapitaal in België: 
een analyse van de praktijk

Te klein, te versnipperd, te 
selectief

Ambitieuze groeiondernemingen in BE krijgen nog steeds
moeilijk toegang tot externe kapitaalfinanciering

Verklaring = vaststelling:

Aanbod is te bescheiden in omvang, 

Aanbieders zijn te klein qua schaal (vele kleinere spelers), 

Grote versnippering in aanbod,

Focus op dezelfde doelgroep(en) (leeftijd, marktsector)

Maar ook ondernemers hebben te weing kennis van of staan
te weinig open voor groeikapitaal als financieringsbron
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06 Conclusies & Aanbevelingen

Ambitie voor meer
groeikapitaalfinanciering in BE

• financiering via groeikapitaal in BE nog lang niet aan zijn
maximum

• zowel vraag, als aanbod verdienen impuls

• om gebruik van groeikapitaal meer te veralgemenen

• en meer Vlaamse small- en midcaps te doen doorgroeien
(ipv exodus, groeirem…)

Aanbevelingen !
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Aanbevelingen voor ondernemers

06 Aanbevelingen

1. Ga actief op zoek naar extern groeikapitaal als financieringsbron
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2. Blijf inzetten op professionalisering van het management

3. Schakel hulp en steun in van specialisten en adviseurs



Aanbevelingen voor investeerders

06 Aanbevelingen

1. Mobiliseer middelen bij institutionele beleggers
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2. Pool middelen in grotere groeikapitaalfondsen

3. Creëer een goed draaiende (exit)markt



Aanbevelingen voor beleidsmakers

06 Aanbevelingen

1. Stimuleer de noodzakelijke schaalvergroting in het aanbod van groeikapitaal
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2. Ondersteun alternatieve financieringsbronnen en exit-mogelijkheden

3. Foster ‘patient capital’

4. Maak extra beschermingsmogelijkheden voor ondernemer-eigenaar mogelijk



De Belgische groeikapitaalmarkt kan dus 
duidelijk een nieuwe dynamiek gebruiken

07 Wrap-up

• door een groter aandeel institutioneel spaarvermogen in te zetten,

• door grotere groeikapitaalfondsen te vormen,

• door vlottere in- en uitstap mogelijk te maken. 

Met een aantal gerichte stimuli en ingrepen kan de overheid dynamiek aanjagen

Ondernemingen moeten ook geen schrik hebben om een externe PE-
verschaffers aan boord te halen en een stukje controle en zeggenschap te delen. 
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van start-up naar scale-uppanelgesprek

STELLING 1:
STARTERS WORDEN TEGENWOORDIG TE VEEL GEPAMPERD, 
MAAR VOOR GROTE OPVOLGINVESTERINGEN LIGT HET 
VEEL MOEILIJKER.

ALS BEDRIJVEN VAN BIJ ONS EEN GROTE STAP WILLEN 
ZETTEN VOLGT EEN VERKOOP AAN EEN BUITENLANDSE 
SPELER.



STELLING 2: 
BEDRIJVEN HEBBEN NOOD AAN GROEIFINANCIERING, 
MAAR DE KMO- BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN MOETEN 
HET STELLEN MET BANKFINANCIERING OF MET 
FINANCIERING VIA FAMILIY, FRIENDS & FOOLS 

van start-up naar scale-uppanelgesprek



STELLING 3:
INBRENG VAN RISICOKAPITAAL VIA BUSINESS ANGELS , 
PRIVATE EQUITY FONDSEN OF GROTE 
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJEN DOET DE ECONOMISCHE 
GROEI TOENEMEN.

KOMT LIMBURG DAARBIJ GENOEG AAN ZIJN TREKKEN?

van start-up naar scale-uppanelgesprek



STELLING 4: 
HOE EVOLUEERT DE MAATSCHAPPELIJKE PERCEPTIE
T.O.V. RISICOKAPITAAL?

WORDT ER GENOEG GEDAAN OM INBRENG VAN 
RISICOKAPITAAL EEN POSITIEVE ONDERTOON
MEE TE GEVEN? 

ZIJN POPULAIRE INITIATIEVEN ZOALS CROWDFUNDING
DE HYPE VOORBIJ?

van start-up naar scale-uppanelgesprek



STELLING 5: 
WAT IS DE ROL VAN ONDERNEMERS DIE “LANGS DE KASSA 
ZIJN GEPASSEERD”?: 

ZIJN HET ROLMODELLEN OF VOORTREKKERS? 

VERWACHT DE MAATSCHAPPIJ DAT ZIJ MET
DE GEREALISEERDE MEERWAARDE IN ANDERE BEDRIJVEN 
INVESTEREN?

van start-up naar scale-uppanelgesprek



SLOTBEDENKING
van start-up naar scale-uppanelgesprek


