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Situering van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
 
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een Belgische federale adviesraad 
opgericht bij de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de 
vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's. Hij groepeert meer dan 170 door de 
Belgische overheid erkende beroeps- en interprofessionele organisaties die de belangen van 
de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verdedigen. De Hoge 
Raad bestaat in zijn huidige vorm reeds meer dan 50 jaar. Hij heeft drie opdrachten.  
 
De Hoge Raad treedt op als spreekbuis van de Belgische zelfstandigen, vrije beroepen en 
kmo’s. Volgens de Belgische definitie zijn kmo’s die ondernemingen die in het kader van 
de Europese KMO-definitie worden aangeduid als micro- en kleine ondernemingen. De 
Hoge Raad vervult die rol onder meer door het geven van formele adviezen en dit in de 
eerste plaats aan de betrokken Ministers van de Belgische federale regering maar ook aan 
het Belgische Parlement en aan de Europese instanties. De adviezen van de Hoge Raad 
bestrijken alle mogelijke facetten van het beroepsleven van zelfstandigen en kmo’s: het 
algemeen KMO-beleid, de beroepsreglementeringen, de handelspraktijken, de problematiek 
van de betalingsachterstand, administratieve vereenvoudiging, enz.  
 
De Hoge Raad heeft ook een vertegenwoordigende bevoegdheid in die zin dat hij 
vertegenwoordigers afvaardigt naar beheers- of raadgevende organen van diverse socio-
economische instanties. Aldus duidt de Hoge Raad in een dertigtal officiële instanties de 
vertegenwoordigers van de zelfstandigen en de kmo’s aan. 
 
Tot slot vormt de Hoge Raad ook een overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo’s. 
 
De Hoge Raad is opgenomen in het gemeenschappelijk transparantieregister van het 
Europees Parlement en de Europese Commissie onder het registratienummer 59919253482-
83. 
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In antwoord op de Europese raadpleging over het start-up initiatief heeft het bureau van de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO op21 juni 2016 mits het invullen van een on-line 
vragenlijst in het Engels, volgend advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de Hoge Raad 
op 4 oktober 2016. 
 
 

Inleiding 
 
Gelieve de inleiding te lezen, waarin u ook de woordenlijst vindt, voordat u de vragenlijst 
invult. 
Link naar de inleiding 
 
1 - Informatie over de respondent 
 
1.1 - Antwoordt u als/namens: 

 
Een burger 

 
Een potentiële ondernemer 

 
Een bedrijf 

 
Een incubatie- / acceleratieprogramma 

 
Een aanbieder van bedrijfsondersteuning (openbaar of particulier) 

 
Een Europese bedrijfsorganisatie 

 
Een nationale bedrijfsorganisatie 

 
Een vakbond 

 
Een nationale overheid 

 
Een regionale/lokale overheid 

 
Een financiële instelling/kapitaalverstrekker 

 
Een universitaire instelling / onderzoekscentrum voor ondernemerschap 

 
Een onderzoeksinstelling 

 
Ander 

 
Licht nader toe. 
Adviesorgaan van beroepsorganisaties 
 
1.2 - Bent u opgenomen in het transparantieregister? 

 
Ja 

 
Neen 

* 
1.3 - Vermeld uw naam/ de naam van uw bedrijf/organisatie/overheid 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
 
1.4 - Vermeld uw mailadres 
cs.hr@economie.fgov.be 
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1.5 - Uw land 

Oostenrijk 

België 

Bulgarije 

Cyprus 

Tsjechië 

Denemarken 

Estland 

Finland 

Frankrijk 

Duitsland 

Griekenland 

Hongarije 

Ierland 

Italië 

Kroatië 

Letland 

Litouwen 

Luxemburg 

Malta 

Nederland 

Polen 

Portugal 

Roemenië 

Slowakije 

Slovenië 

Spanje 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

Land buiten de EU 

 
1.6 - De ontvangen bijdragen kunnen worden gepubliceerd op de website van de 
Commissie, met de identiteit van de indiener. Geef aan met welke vorm van publicatie van 
uw bijdrage u akkoord gaat. (Er zij op gewezen dat de bijdrage, ongeacht uw keuze, het 
voorwerp kan zijn van een verzoek om toegang tot documenten op grond van Verordening 
1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie. In dat geval wordt het verzoek beoordeeld aan de hand van de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening en in overeenstemming met de 
toepasselijke regelgeving betreffende gegevensbescherming.): 
  

Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd onder de vermelde naam; Ik verklaar dat 
daarvoor geen auteursrechtelijke beperkingen gelden die publicatie ervan 
verhinderen. 
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Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd, maar moet anoniem blijven; Ik verklaar dat 
daarvoor geen auteursrechtelijke beperkingen gelden die publicatie ervan 
verhinderen. 
Ik geef geen toestemming voor publicatie van mijn bijdrage. 

 
 
2 - Bevordering van ondernemingsgeest en -vaardigheden - voorbereidingsfase 
 
2.1 - Hoe belangrijk zijn naar uw mening de volgende beleidsonderdelen/maatregelen om 
potentiële ondernemers in Europa te ondersteunen? Rangschik de onderstaande opties van 1 
voor de minst belangrijke tot 5 voor de belangrijkste. 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet 
/ N.v.t. 

*Onderwijs in ondernemerschap invoeren op alle 
niveaus van het formeel onderwijs (van lager en 
middelbaar onderwijs tot beroepsonderwijs en 
universiteit) 

      

*Locale ondersteunings- en adviesstructuren 
verschaffen om ondernemersactiviteiten aan te 
moedigen 

      

*Instellingen voor hoger onderwijs aanmoedigen om 
programma’s en diensten ter ondersteuning van 
ondernemerschap op te zetten 

      

*Opleidingen binnen het bedrijf invoeren in het 
initieel beroepsonderwijs (leerlingplaatsen)       

*Specifieke programma voor digitaal 
ondernemerschap propageren, met inbegrip van 
bedrijfsmodellen voor de digitale economie 

      

*Digitaal studiemateriaal, cursussen of apps voor 
lessen in ondernemerschap ontwikkelen, met 
inbegrip van een "lean start-up"-methode 

      

*Regelmatig wedstrijden voor nieuwe zakelijke 
ideeën op regionaal/nationaal/EU-niveau 
organiseren 

      

*Regelmatig evenementen op Europese schaal ter 
bevordering van het ondernemerschap organiseren       
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2.2. - Wat kan naar uw ervaring nog meer kan worden gedaan om de ondernemingszin te 
bevorderen en aankomende ondernemers in Europa te steunen? 
 
2.3 - Als u aanvullende opmerkingen heeft bij het gedeelte over Bevordering van 
ondernemingsgeest en -vaardigheden - voorbereidingsfase, kunt u die hieronder maken. 
 
 
3 - Oprichten van een bedrijf - startup-fase 
 
3.1 - Werd / wordt u geconfronteerd met belemmeringen bij het oprichten van uw bedrijf? 

Ja 

Nee 

Weet niet / N.v.t. 
 
3.1 - Wat waren de voornaamste belemmeringen die u hebt ondervonden bij het oprichten 
van uw bedrijf? Hoe heeft u die opgelost?  
 
3.2 - In welke mate is naar uw ervaring elk van de volgende factoren een belemmering om 
een onderneming te starten? Geef de onderstaande belemmeringen een punt van 1 voor een 
kleine belemmering tot 5 voor een grote. 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Benodigde bronnen om de weg te 
vinden in de complexe regelgeving       

*Registratiekosten  
*Registratietijd  
*Wettelijke kapitaalvereisten  
*Juridische en/of notariële kosten  
*Het benodigde aantal operationele 
vergunningen       
*Benodigde tijd om operationele 
vergunningen te verkrijgen       
*Kosten om operationele vergunningen 
te verkrijgen       
*Het ontbreken van één aanspreekpunt 
("one-stop-shop") voor startup-
procedures 

      

*Gebrek aan e-governance in 
administratieve procedures       
*Kosten van naleving van 
belastingwetgeving (aangiften en 
betaling van belastingen) 

      

*Arbeidswetgeving en 
personeelskosten       
*Procedures voor het afdwingen van 
contractuitvoering       
*Kosten voor toegang tot industriële 
en/of intellectuele-eigendomsrechten       
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*Procedures voor toegang tot 
industriële en/of intellectuele-
eigendomsrechten 

      

*Onvoorspelbaar en instabiel 
rechtskader       

*Toegang tot financiering  
 

Andere, namelijk: 
De zware administratieve lasten blijven een groot probleem. Ook worden vele potentiële 
starters ontmoedigd door de beperkte sociale zekerheid voor zelfstandigen, en door angst 
voor een faillissement. 
 

3.3. - Is er behoefte aan een specifieke actie op EU-niveau om de oprichting van een bedrijf 
te vergemakkelijken? 
 
 
3.4 - Welke financieringsbronnen worden naar uw ervaring het meest gebruikt om een 
onderneming te starten (startkapitaal)? Geef de onderstaande bronnen een punt van 1 voor 
het minst gebruikt tot 5 voor het vaakst gebruikt. 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet 
/ N.v.t. 

*Eigen spaargeld   

*Familie en vrienden   

*Microleningen   .    

*Bankleningen   

*Publieke (nationale) subsidies   

*Europese subsidies   

*Middelen van incubatiecentra   

*Innovatievouchers   

*Business angels   

*Durfkapitaal   

*Peer-to-peerleningen   

*Family offices   

*Crowdfunding   
 
 
3.5 - Hoe belangrijk zijn naar uw ervaring de volgende beleidsmaatregelen/ondersteunings-
maatregelen voor startups? Geef met een cijfer aan hoe belangrijk u elke optie vindt, van 1 
(het minst belangrijk) tot 5 (het belangrijkst). 
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1 2 3 4 5 

Weet 
niet / 
N.v.t. 

*Alle EU-lidstaten aanmoedigen om nationale startup-
manifesten te creëren die in overeenstemming zijn met 
het startup-manifest van de EU (EU Startup Manifesto)

      

*Ondersteuning van de ontwikkeling van 
incubatiescentra, acceleratieprogramma’s en gedeelde 
werkruimten voor startup-projecten 

      

*Koppelen van incubatiecentra, 
acceleratieprogramma’s en gedeelde werkruimten in de 
hele EU 

      

*Invoeren van uitwisselingsprogramma's tussen 
incubatiecentra / acceleratieprogramma’s in de hele EU       

*Creëren en koppelen van netwerken van 
alumni/deskundigen (tech/engineering) die bij kunnen 
dragen aan de beoordeling van de levensvatbaarheid 
van ideeën voor startups 

      

*Koppelingen mogelijk maken tussen kennisbronnen 
(techniek/engineering) en financieringsbronnen om de 
financiering van levensvatbare startup-projecten te 
vergemakkelijken 

      

*Oprichten van matchmakingplatforms voor de 
uitwisseling van ideeën en informatie over 
mogelijkheden voor samenwerking tussen startups, 
middelgrote en grote ondernemingen 

      

*Helpen bij het vestigen van intellectuele eigendom in 
de eerste fasen van een onderneming       

*Verschaffen van opleiding, advies en begeleiding aan 
jonge startups om vroegtijdige faillissementen te 
voorkomen 

      

*Oprichten van een Europees netwerk voor 
vroegtijdige waarschuwing en ondersteuning voor 
herstarters, om te zorgen voor samenwerking en 
uitwisseling van goede praktijken in de hele EU 

      

*Bevordering van uitwisselingen tussen nieuwe en 
ervaren ondernemers (zoals Erasmus voor jonge 
ondernemers) binnen de EU 

      

*Bevordering van projecten met derde landen voor 
uitwisselingen tussen nieuwe en ervaren ondernemers       

*Bevordering van programma’s om getalenteerde 
ondernemers uit derde landen aan te trekken, 
bijvoorbeeld visaregelingen voor startups 

      

*Zorgen voor meer samenhang en transparantie van de 
beschikbare steunregelingen op EU-niveau       
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Andere, namelijk: 
Het creëren en koppelen van netwerken van alumni/deskundigen op andere vlakken dan 
tech/engineering zou ook nuttig zijn. 
 
3.6 - Wat kan naar uw mening op EU-niveau nog meer worden gedaan om de creatie en het 
overleven van startups in de EU te bevorderen? 
 
Het wegnemen van hinderpalen, met name door administratieve vereenvoudiging, het 
aanpakken van de zware sociale en fiscale lasten, en het vergemakkelijken van de toegang 
tot financiering. 
 
3.7 - In welke mate is naar uw ervaring elk van de volgende elementen belangrijk om 
innovatie te stimuleren? Geef met een cijfer aan hoe belangrijk u elke optie vindt, van 1 (het 
minst belangrijk) tot 5 (het belangrijkst). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet 
/ N.v.t. 

*Ondersteuning van universiteiten bij het opzetten van 
diensten om ondernemerschap te bevorderen 
(stageprogramma's met bedrijven, opleidingen in het 
oprichten van bedrijven, organiseren van toegang tot 
incubatiecentra enz.) 

      

*Innovatie bevorderen door middel van een Europese 
prijs voor jonge innovators       

*Steun verlenen uit openbare middelen aan 
incubatiecentra, universitaire programma's voor 
onderzoek en ontwikkeling en overdracht van 
technologie om hun capaciteit om innovatieve 
oplossingen te stimuleren te vergroten 

      

*Bevordering van uitbesteding van O&O, bijvoorbeeld 
door middel van fiscale prikkels in verband met kosten 
van uitbestede O&O 

      

*Bevordering van partnerschappen tussen startups en 
middelgrote bedrijven om gemakkelijker toegang tot 
innovatie te verschaffen 

      

*Invoering en ondersteuning van langdurige 
partnerschappen tussen het bedrijfsleven, de 
onderzoekssector en het hoger onderwijs om de 
innovatiecapaciteit van de EU te versterken 

      

*Ondersteuning van ad hoc-partnerschappen van het 
bedrijfsleven, de onderzoekssector en het hoger 
onderwijs om specifieke projecten uit te voeren 

      

*Bevordering van toegang tot innovatie- en 
waardeketens, bijvoorbeeld door middel van clusters       
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*De Europese onderzoeks- en innovatiecentra in 
contact brengen met gelijksoortige centra buiten de EU 
om de Europese onderzoekers en ondernemers 
wereldwijd te ondersteunen 

      

*Bevorderen van regelingen om vernieuwers uit niet-
EU-landen aan te trekken       

 
3.8 - Als u aanvullende opmerkingen heeft bij het gedeelte over “Oprichten van een bedrijf 
- startup-fase”, kunt u die hieronder maken. 
 
- Platformen voor vroegtijdige waarschuwing zoals bedoeld in 3.5 kunnen nuttig zijn, 

maar dan op lokaal of regionaal niveau, waar zij meer toegankelijk zijn voor 
ondernemers. De meerwaarde van een Europees netwerk is eerder beperkt. 

- Vraag 3.7 is zeer specifiek van aard en dus niet van toepassing op alle starters. 
 
 
4 - Vergroting van een onderneming - scale-upfase 
 
4.1 - Bent u van plan uw onderneming over de grens uit te breiden of is dat inmiddels 
gebeurd? 

Ja 

Nee 

Weet niet / N.v.t. 

 
4.2 - In welke mate is naar uw ervaring elk van de volgende factoren een belemmering voor 
de uitbreiding (scale-up) van een onderneming binnen de EU? Geef met een cijfer aan hoe 
groot u elke belemmering vindt, van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet 
/ N.v.t. 

*Onzekerheid over regelgevingsvoorschriften om met 
de activiteiten te beginnen       

*Kosten om met de activiteiten te beginnen 
(vertalingen, registratiekosten, notariskosten)       

*Onzekerheid over het regelgevingskader voor 
dagelijkse activiteiten       

*Nalevingskosten van de verschillende 
belastingregelingen, andere dan btw       

*Nalevingskosten van de verschillende btw-regelingen    
*Begrip en naleving van de arbeidswetgeving    
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*Begrip en naleving van de verbintenissen- en 
marketingwetgeving       

*Naleving van technische voorschriften       

*Naleving/aanpassing van uw dienst/product aan 
verplichte normen       

*Naleving/aanpassing aan vrijwillige normen    

*Vestiging van intellectuele-eigendomsrechten       

*Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten       

*Vinden van werknemers met de juiste vaardigheden    
*Aanwerving van plaatselijke werknemers    
*Aantrekken van de beste talenten    

*Vinden van zakenpartners       

*Uw product/dienst aanpassen aan de lokale 
voorkeuren       

*Vinden van nieuwe markten/distributiekanalen       

*Verkrijgen van financiering voor uitbreiding    

*Verkrijgen van toegang tot economische ecosystemen       

*Risico van corruptie en fraude    
*Taalproblemen    
 
4.3 - In welke mate is naar uw ervaring elk van de volgende factoren een belemmering voor 
de uitbreiding (scale-up) van een onderneming buiten de EU? Geef met een cijfer aan hoe 
groot u elke belemmering vindt, van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Onzekerheid over regelgevingsvoorschriften om met 
de activiteiten te beginnen       

*Kosten om met de activiteiten te beginnen 
(vertalingen, registratiekosten, notariskosten)       

*Onzekerheid over het regelgevingskader voor 
dagelijkse activiteiten       

*Nalevingskosten van de verschillende 
belastingregelingen, andere dan btw       

*Nalevingskosten van de verschillende btw-regelingen       

*Begrip en naleving van de arbeidswetgeving    
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*Begrip en naleving van de verbintenissen- en 
marketingwetgeving       

*Naleving van technische voorschriften    

*Naleving/aanpassing van uw dienst/product aan 
verplichte normen       

*Naleving/aanpassing aan vrijwillige normen    

*Vestiging van intellectuele-eigendomsrechten   
*Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten    

*Vinden van werknemers met de juiste vaardigheden       

*Aanwerving van plaatselijke werknemers    

*Aantrekken van de beste talenten   

*Vinden van zakenpartners    

*Uw product/dienst aanpassen aan de lokale 
voorkeuren       

*Vinden van nieuwe markten/distributiekanalen    
*Verkrijgen van financiering voor uitbreiding    

*Verkrijgen van toegang tot economische ecosystemen       

*Risico van corruptie en fraude    

*Taalproblemen    
 
*4.4 - Hoe heeft u de belemmeringen overwonnen die verband houden met de uitbreiding 
(scale-up) van uw bedrijf? Wat kan nog meer worden gedaan om uitbreiding gemakkelijker 
te maken op EU-niveau? 
 
Niet van toepassing 
 
4.5 - Welke financieringsbronnen worden naar uw ervaring hoofdzakelijk gebruikt om de 
uitbreiding van een onderneming te financieren? Geef met een cijfer de mate van gebruik 
aan, van 1 (het minst gebruikt) tot 5 (het meest gebruikt). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Kredietlijn, rekening-courantkrediet of krediet door 
middel van creditcards       

*Subsidies of gesubsidieerde bankleningen    

*Banklening (met uitzondering van gesubsidieerde 
leningen, rekening-courantkredieten en kredietlijnen)       

*Handelskrediet    

*Leasing of huurkoop    
*Uitgegeven schuldtitels    
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*Eigen vermogen, met inbegrip van durfkapitaal en 
business angels       

*Factoring   
*Ingehouden winsten of de verkoop van activa (interne 
fondsen)       

*Achtergestelde schuldinstrumenten    
*Participatieleningen    
*Peer-to-peerleningen    
*Crowdfunding    
 
 
4.6 - Hoe belangrijk zijn in uw ervaring de volgende maatregelen en ondersteunende 
maatregelen voor de uitbreiding van een onderneming? Geef met een cijfer aan hoe 
belangrijk u elke optie vindt, van 1 (het minst belangrijk) tot 5 (het belangrijkst). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Ontwikkeling van op maat gemaakte ondersteunende 
maatregelen voor snelgroeiende scale-ups, bijvoorbeeld 
begeleiding bij het beheersen van veranderingen 

     

*Tot stand brengen van een netwerk van regionale 
ondersteuningscentra voor scale-ups      

*Verlening van financiële steun voor de aanwerving 
van diensten ter vergroting van de capaciteit, zowel van 
publieke als van particuliere aanbieders 

     

*Ondersteuning van het gebruik van 
hulpbronnenefficiënte oplossingen om de 
productiekosten te verminderen 

     

*Ontwikkeling van waarderingsmodellen voor 
intellectuele eigendom om de waarde van immateriële 
activa beter te kunnen beoordelen 

     

*Het faciliteren van banden tussen grote 
ondernemingen en start-ups om door middel van 
samenwerking het scale-uppotentieel vrij te maken 

     

 
Andere, namelijk: 
M.b.t. punt 1: vele ondernemers hebben praktische vragen over uitbreiding (zeker 
uitbreiding naar het buitenland), en het is zeer belangrijk dat zij hiervoor een aanspreekpunt 
hebben. 
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4.7 - Is er naar uw ervaring behoefte aan beleid op ecosysteemniveau voor startups en scale-
ups? 
 

Ja 

Nee 

Weet niet / N.v.t. 

 
4.7 a - Welk soort beleid op ecosysteemniveau zou volgens uw ervaring het nuttigst zijn 
voor startups en scale-ups? Geef met een cijfer aan hoe nuttig u elke suggestie vindt, van 1 
(het minst nuttig) tot 5 (het nuttigst). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Ondersteuning van de ontwikkeling van 
lokale/regionale/nationale ecosystemen      

*Integratie van economische ecosystemen met de 
strategie voor slimme specialisatie      

*Creëren van EU-netwerken van investeerders, 
ondernemers, universiteiten, acceleratieprogramma en 
gedeelde werkruimten om de synergie te verbeteren en 
de toegang tot risicokapitaal, nieuwe markten, talenten 
en geschoold personeel te vergemakkelijken 

     

*Verbinden van ecosystemen voor startups in de hele 
EU      

* Creëren van Europese centra buiten de EU om 
startups in de EU te propageren      

 
 
4.7 b - Wat moet op EU-niveau worden gedaan om het beleid op het niveau van het 
ecosysteem te versterken? 
 
 
4.8 - Als u aanvullende opmerkingen heeft bij het gedeelte over “Vergroting van een 
onderneming - scale-upfase”, kunt u die hieronder maken. 
 
Vragen 4.6 en 4.7 zijn niet voor alle starters even relevant. Het startersbeleid moet in ieder 
geval rekening houden met alle soorten starters, ongeacht hun grootte, sector, enz. 
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5 - Kapitaalvervanging - uittredingsmogelijkheden/-strategieën 
 
5.1 - Welke maatregelen kunnen volgens u de uittredingsmogelijkheden voor 
ondernemingen in de groei-/uitbreidingsfasen verbeteren? 
 
5.2 - Welke steunregelingen zouden volgens u moeten worden overwogen om ondernemers 
te helpen bij het uitvoeren van een waardering van hun onderneming ter voorbereiding van 
een uittreding? 
 
5.3 - Welke maatregelen zouden volgens u de uittredingsmogelijkheden voor 
durfkapitaalbeleggers kunnen verbeteren? 
 
5.4 - Als u aanvullende opmerkingen heeft bij het gedeelte over “Kapitaalvervanging - 
uittredingsmogelijkheden/-strategieën”, kunt u die hieronder maken. 
 
 
6.Definities 
 
6.1. - Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een startup? Geef met een cijfer 
aan hoe belangrijk u elke optie vindt, van 1 (het minst belangrijk) tot 5 (het belangrijkst). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Pas opgericht       

*Jong (niet ouder dan 5 jaar) en onafhankelijk       

*Probeert nieuwe bedrijfsconcepten uit       

*Zoekt naar een schaalbaar bedrijfsmodel       

*Is sterk groeigericht       

*Gericht op de ontwikkeling van technologie       

*Gericht op de ontwikkeling van innovatie       

*Is "born global" (naar zijn aard mondiaal)   
 
6.2 - Is het volgens u belangrijk om een overeengekomen, in de hele EU geldende definitie 
van een startup te hebben? 
 

Zeer belangrijk 

Belangrijk 

Niet zo belangrijk 

Volstrekt onbelangrijk 

Weet niet / N.v.t. 
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6.3 - Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken van een scale-up?  Geef met een cijfer 
aan hoe belangrijk u elk kenmerk vindt, van 1 (het minst belangrijk) tot 5 (het belangrijkst). 
 

 
1 2 3 4 5 

Weet niet / 
N.v.t. 

*Gericht op snelle groei van de omzet       

*Gericht op snelle groei van werkgelegenheid       

*Heeft reeds financiering van derden aangetrokken       

*Gericht op het aantrekken van meer ronden van 
aandelenfinanciering door derden om de 
uitbreiding te financieren 

  .      

*Gericht op de ontwikkeling van technologie       

*Gericht op de ontwikkeling van innovatie       

*Heeft reeds een aanzienlijk marktaandeel 
verworven       

*Streeft naar verdere uitbreiding naar buitenlandse 
markten       

*Is "born global" (naar zijn aard mondiaal)       

*Streeft naar een snelle kapitaalvervanging - 
"Uittreding"       

 
6.4 - Is het volgens u belangrijk om een overeengekomen, in de hele EU geldende definitie 
van een scale-up te hebben? 
 

Zeer belangrijk 

Belangrijk 

Niet zo belangrijk 

Volstrekt onbelangrijk 

Weet niet / N.v.t. 

 
6.5 - Als u aanvullende opmerkingen heeft bij het gedeelte over Definities van een startup 
en een scale-up, kunt u die hieronder maken. 
 
 

________ 
 


