
 

 
 

 

 

 

De NVP heeft de komst van het DVI I & II altijd toegejuicht, vindt het initiatief een groot 
succes en pleit voor een vervolg. Het DVI heeft bijgedragen aan het versterken van de 
financieringsinfrastructuur en daarmee de ontwikkeling van jonge innovatieve 
bedrijven.  

 
De overheid constateerde in 2012 dat snel groeiende innovatieve bedrijven 
onvoldoende kapitaal konden ophalen bij Nederlandse durfkapitalisten. Een 
snelgroeiend bedrijf heeft veel kapitaal nodig en kon hier in de beginfase bij 
Nederlandse partijen terecht. De Nederlandse fondsen waren echter niet groot genoeg 
om ook in latere fasen te kunnen blijven doorinvesteren in successen. Kortom, bij de 
grotere financieringsrondes moesten Nederlandse durfkapitalisten afhaken: er zat een 
gat in de financieringsketen bij de ‘later stage venture fondsen’. Hierdoor waren de 
snelgroeiende ondernemers afhankelijk van buitenlands durfkapitaal. Niet zelden leidt 
dat ertoe dat de bedrijven verhuizen naar het land van herkomst van het kapitaal. Het 
is voor Nederland beter als de bedrijven en werkgelegenheid hier worden gecreëerd.  
 
Daarom werd het DVI opgezet. Zo konden Nederlandse later stage venturefondsen 
groter worden, verder professionaliseren en met het stempel van het DVI ook andere 
beleggers overhalen. De Nederlandse durfkapitaalinfrastructuur werd versterkt. Het 
DVI beoogde een vliegwieleffect voor de risicokapitaalmarkt omdat het in fondsen 
investeert waarin private investeerders tussen de minimaal 50% en 90% 
meefinancieren. Gemiddeld genomen komt 11% van de fondsomvang van het DVI. 
40% van de tot nu toe geïnvesteerde bedragen zijn bij Nederlandse bedrijven 
terechtgekomen. Dit betekent dat 4x de bijdrage van de Nederlandse overheid 
terugvloeit naar Nederland. Het geld is voor het overgrote deel gegaan naar jonge 
innovatieve bedrijven in life sciences en ICT. Ongeveer 50% van het aantal bedrijven 
waarin geïnvesteerd wordt is Nederlands. Echter zoeken Nederlandse durfkapitalisten 
naar de beste ondernemingen en investeren dus ook over de grens. Tot slot is 
bijgedragen aan het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Kortom, het DVI is 
een succes.  
 
De infrastructuur voor later stage ventures is nog niet compleet. De sector blijft zich 
inspannen om pensioenfondsen te interesseren voor beleggingen in venture capital. 
Totdat dit daadwerkelijk het geval is, is er een rol weggelegd voor het DVI. De NVP 
roept de overheid dan ook op te komen met een vervolg om de risicokapitaalmarkt 
verder te versterken. 
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