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Persbericht 
Luxemburg, 24 oktober 2019 

EU-durfkapitaal voor kmo’s: aanzienlijke middelen 
waarbij meer sturing nodig is, aldus controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) zal de Europese Commissie tussen 
2014 en 2022 naar verwachting meer dan 3,3 miljard EUR uittrekken om investeringen in 
innovatieve startende ondernemingen te ondersteunen via durfkapitaalfondsen. Tot dusver heeft 
de Commissie evenwel nog geen uitgebreide beoordeling van marktbehoeften of 
absorptiecapaciteit uitgevoerd. Bovendien heeft zij slechts beperkt bewijs van de behaalde impact 
geleverd, aldus de controleurs. 

Durfkapitaal is een katalysator voor innovatie, het scheppen van werkgelegenheid en economische 
groei. Al meer dan twintig jaar verstrekt de Commissie durfkapitaal aan kmo’s om hun een betere 
toegang tot financiering te bieden, hen te helpen hun bedrijven te lanceren en een duurzaam 
Europees ecosysteem voor durfkapitaal te bevorderen. De Commissie, die haar investeringen via het 
Europees Investeringsfonds (EIF) laat lopen, heeft 1,7 miljard EUR beschikbaar gesteld in 140 fondsen 
en zij heeft medio 2018 reeds meer dan de helft van dat bedrag uitbetaald aan ondernemingen. 

De controleurs onderzochten de zes centraal beheerde interventies die de Commissie sinds 1998 
heeft opgezet en die worden gefinancierd uit verschillende begrotingsterreinen, zoals 
ondernemingen, industrie en onderzoek, waaronder het kmo-venster van het EFSI. Ze zijn nagegaan 
of de Commissie goed gebruik heeft gemaakt van haar instrumenten, of het EIF deze naar behoren 
heeft uitgevoerd en of deze publieke en particuliere investeerders hebben aangetrokken. 

“Er is aanzienlijke EU-financiering beschikbaar gesteld om de durfkapitaalmarkt van de EU te 
versterken, maar er blijven uitdagingen bestaan,” aldus Baudilio Tomé Muguruza, het voor het 
verslag verantwoordelijke ERK-lid. “Om een pan-Europese durfkapitaalmarkt te ontwikkelen, heeft de 
Commissie een alomvattende investeringsstrategie nodig waarmee wordt beoogd minder ontwikkelde 
durfkapitaalmarkten te ondersteunen en de afhankelijkheid van de overheidssector te verlagen.” 

De controleurs constateerden dat de onderbouwing van de besluiten van de Commissie over de 
omvang van de EU-interventies te wensen overliet omdat zij ofwel geen effectbeoordelingen vooraf 
verrichte, ofwel pas evaluaties opstelde nadat begrotingsbeslissingen reeds waren genomen. Zij 
waarschuwen dat een verhoging van de financiële middelen voor durfkapitaalfondsen zonder een 
behoorlijke kwantificering van de financieringskloof kan leiden tot het risico dat dergelijke middelen 
niet kunnen worden geabsorbeerd. 
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De Commissie verleent steun aan projecten op basis van verdienste, zonder rekening te houden met 
de geografische locatie van de durfkapitaalfondsen of investeringssectoren. Volgens de controleurs 
worden de meest ontwikkelde durfkapitaalmarkten duidelijk bevoordeeld door deze vraaggestuurde 
benadering, waardoor investeringen zijn geconcentreerd in de grootste EU-economieën en 
onderontwikkelde markten en sectoren mogelijk minder ontvangen.  

Volgens de controleurs is de durfkapitaalmarkt van de EU nog steeds erg afhankelijk van de 
overheidssector en zij noemen het lage rendement als een van de redenen waarom particuliere 
investeerders weinig interesse tonen. De Commissie heeft nog niet de mogelijkheid geanalyseerd om 
haar eigen rendement aan particuliere investeerders te geven, wat zij alleen voor sociale 
investeringen reeds toestaat. 

Het EIF is een hoeksteeninvesteerder en zijn zorgvuldigheidsprocedure wordt vaak als een 
“keurmerk” beschouwd. Het EIF moet evenwel zijn goedkeuringsproces voor aanvragen met 
betrekking tot fondsen, dat nu meer dan een jaar kan duren, verkorten. Voorts heeft het EIF weinig 
aandacht besteed aan het vermogen van de fondsen om het desinvesteringsstadium te beheren: bij 
de vroege instrumenten hebben de fondsen niet alle bedrijven in hun portfolio kunnen verkopen 
tijdens de looptijd ervan. Daarnaast zijn de vergoedingen die het EIF in rekening brengt aan de 
Commissie niet volledig transparant en worden investeringen in minder ontwikkelde 
durfkapitaalmarkten of activiteitensectoren niet ten volle aangemoedigd door zijn 
beleidsgerelateerde stimuleringspremies. 

Om de toegevoegde waarde van EU-interventies in de durfkapitaalmarkt te verbeteren, moet de 
Commissie: 

- de nodige analyses uitvoeren om de evaluatie van de EU-interventies te verbeteren; 

- een alomvattende investeringsstrategie ontwikkelen, en 

- samenwerken met het EIF om het beheer van de EU-interventies te stroomlijnen. 

Noot voor de redactie 

Het grootste aantal door de EU ondersteunde fondsen is in Frankrijk en Italië geregistreerd. Medio 
2018 werd er met geen enkel door de EU ondersteund fonds geïnvesteerd in Cyprus, Malta, Slovenië 
of Slowakije en was er slechts beperkt geïnvesteerd in vijf andere lidstaten. Frankrijk, Duitsland en het 
VK zijn goed voor 50 % van de investeringen. Bedrijven op het gebied van computer- en 
consumentenelektronica en van de levenswetenschappen vertegenwoordigen meer dan de helft van 
de investeringen.  

Speciaal verslag nr. 17/2019 “Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing 
nodig” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). Dit is de eerste keer 
dat durfkapitaal werd onderzocht door de controleurs. Zij hadden al verslagen over aanverwante 
thema’s gepubliceerd, zoals het EFSI, de mkb-garantiefaciliteit en financieringsinstrumenten. 

Perscontact voor dit verslag: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 

T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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