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Internationale inhaalslag Nederlandse startups:
in één kwartaal meer durfkapitaal dan in heel
2020
Innovatieve bedrijven haalden afgelopen halfjaar 3 miljard euro
op, het grootste deel echter van buitenlandse investeerders;
Nederland nog in stevige concurrentie met omringende landen

AMSTERDAM,  19 juli 2021 - Nederlandse startups en scale-ups hebben in het

eerst halfjaar van 2021 bijna 3 miljard euro aan durfkapitaal opgehaald,

tegenover circa 500 miljoen euro in hetzelfde halfjaar een jaar eerder. Het hoge

totaal in het afgelopen kwartaal werd vooral gekenmerkt door een paar

gigantische investeringsrondes van onder andere Mollie (€665 miljoen),

MessageBird ($800 miljoen), bunq (€193 miljoen) en Lumicks ($93 miljoen). Dat

blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van

Dealroom.co, Dutch Startup Association (DSA), Golden Egg Check, KMPG, de

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl. Innovatieve

bedrijven halen daarmee opnieuw een Nederlands recordbedrag binnen, maar

lopen internationaal gezien nog achter.

Deze groeiende geldstroom nam vooral in het tweede kwartaal een vlucht: durfkapitalisten

investeerden de laatste maanden ruim 2 miljard euro in startups en scale-ups, beduidend meer

dan de 751 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. De teller dit jaar staat hiermee nu al

hoger dan het totaalbedrag opgehaald in heel 2020 (€1,7 miljard). 

Daarnaast was deze stijging te zien over de gehele linie. Niet alleen in latere fases, maar ook de

vroege fase investeringen lieten een groei zien. Nederlandse scale-ups waren voor grote rondes

vooral in trek bij buitenlandse investeerders; deze rondes zijn nog moeilijk te realiseren in het

daarvoor te beperkte Nederlandse ecosysteem. Door het grote aandeel aan buitenlandse

investeringen vloeit veel van de winst weg naar buitenland. 
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De eerste terughoudendheid die kort na de uitbraak van de pandemie onder durfkapitalisten

leefde, herstelde in 2020 grotendeels al, vooral door grotere investeringsrondes. De sector laat

dit jaar over de hele linie een inhaalslag zien.

“We zijn op de goede weg, maar het is belangrijk dat we juist nu de volgende
stap zetten. Hoewel Nederland een van de snelst groeiende Europese landen
is, bevinden we ons in stevige concurrentie met de landen om ons heen die
niet alleen groeien, maar ook in regelgeving blijven voorlopen. Er groeien in
Nederland daardoor nog steeds veel te weinig startups door tot scale-ups”,
zegt Maurice van Tilburg, Managing Director Techleap.nl. 

Om de achterstand dicht te lopen zijn er meerdere stappen die genomen kunnen worden om

investeren in Nederlandse startups, scale-ups en innovatie interessanter te maken. Dat kan

door bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van aandelenopties voor medewerkers en

regelingen voor een lokaal fiscaal aantrekkelijker investeringsklimaat.

Het volledige rapport vind je hier. 

------- EINDE PERSBERICHT -----

Over Quarterly Startup Report

Om ervoor te zorgen dat de structurele kijk op Nederlandse startup-investeringen consistent,

volledig en transparant is, hebben Dealroom.co, de  Dutch Start Up Association (DSA), Golden

Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl alle

financieringsgegevens verzameld, gesynchroniseerd en beschikbaar gesteld in een inzichtelijk

kwartaalrapport. Het volledige startup kwartaalrapport, dat de belangrijkste trends en gegevens

bevat over alle gerapporteerde deals, is hier beschikbaar. 

Over De  alroom.co

Dealroom.co is the foremost data provider on startups, growth companies and tech ecosystems

in Europe and around the globe. Founded in Amsterdam in 2013, they work with many of the

world's most prominent investors, entrepreneurs and government organisations to provide

transparency, analysis and insights on venture capital activity.

Over Dutch Startup Association

https://app.dealroom.co/lists/21751
https://app.dealroom.co/lists/21751


Dutch Startup Association is dé vertegenwoordiger voor startups en scaleups en zet zich in voor

de motor van de economie van morgen. DSA werd opgericht in 2017 door een aantal

Nederlandse startup founders die los van elkaar voet aan de grond probeerden te krijgen bij de

politieke lobby en besloten hun krachten te bundelen. Inmiddels heeft DSA een vaste plek aan

tafel bij relevante ministeries om zo te zorgen dat Nederland innovatie niet wordt gehinderd.

Over Golden Egg Check

Golden Egg Check ondersteunt techbedrijven en brengt ze in contact met venture capital

investeerders en corporate innovators in Nederland en wereldwijd. Ons team bestaat uit

startup- en investeringsanalysten. Wij verzamelen en analyseren data over startups en venture

capital investeringen sinds 2017 en hebben een van de meest uitgebreide venture capital

databases in Nederland. 

Over KPMG

KPMG The Netherlands provides high-quality audit, tax and advisory services. We work for a

wide group of clients: large (inter)national companies, medium-sized companies, non-profit

organizations, governments and startups. Our professionals excel in their own specialism, but

at the same time work closely together to provide the added value that helps our clients to excel.

Recently we launched KPMG Emerging Giants to support forward-thinking scaleups with their

(international) growth.

Over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en

innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Jaarlijks realiseren de

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en

miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en

internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en

concurrentiekracht.

Over Techleap.nl

Techleap.nl is een non-profit organisatie, gefinancierd door het Ministerie van Economische

Zaken en Klimaat. Techleap.nl helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-

ecosysteem van Nederland. Techleap.nl creëert een optimaal klimaat voor technologiebedrijven

om te schalen met programma's en initiatieven die de toegang tot kapitaal, markt en talent

verbeteren. Techleap.nl wordt geleid door Special Envoy, Constantijn van Oranje. 

https://goldeneggcheck.com/
https://home.kpmg/nl/nl/home.html
https://www.rom-nederland.nl/


Dutch Startup Association
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