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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

Dit proefschrift bestaat uit vier theoretische essays op het raakvlak van de onderne

mingsfinanciering en de financiële intermediatie. Het centrale thema in de essays is de 

vraag op welke wijze ondernemingen zich financieren, en meer in het bijzonder, hoe de 

financieringskeuze van ondernemingen afhangt van de specifieke rol van verschillende 

typen vermogensverschaffers in de economie en de organisatie en de structuur van de 

financiële sector. We analyseren deze vraag zowel vanuit het perspectief van de vraag- als 

de aanbodzijde van de financiële markt. Het primaire doel van het proefschrift is om bij te 

dragen aan de moderne corporate finance en financiële intermediatie literatuur middels (/) 

het vergroten van bestaande inzichten in de determinanten van de keuze van het type 

financieringscontract en het type vermogensverschaffer door ondernemingen, en (//) het 

analyseren van de implicaties van recente ontwikkelingen in de financiële sector voor de 

beschikbaarheid en de kostenvoet van vermogen voor ondernemingen. 

Dit onderwerp is zowel theoretisch als ook praktisch zeer relevant. De organisatie 

van de financiële sector in een economie bepaalt de randvoorwaarden voor de financie

ringsbeslissingen van individuele ondernemingen. Inefficiënties en fricties aan de aanbod

zijde van de financiële markt verhogen de kostenvoet van vermogen en kunnen de 

toegankelijkheid van de vermogensmarkt voor specifieke typen ondernemingen ernstig 

belemmeren. Zowel vanuit een academisch als een beleidsmatig perspectief is het daarom 

van belang om tekortkomingen in bestaande financieringsvormen en instituties te identifi

ceren, en eventuele oplossingen hiervoor aan te dragen. Tevens hebben recente ontwikke

lingen in financiële markten en in het bankwezen de comparatieve voordelen en de 

efficiëntie van verschillende financieringsbronnen en de beschikbare financieringsalter

natieven voor ondernemingen beïnvloed. Ook deze ontwikkelingen hebben consequenties 

voor het optimale financieringsgedrag van ondernemingen en de vermogenskostenvoet. 

De essays in dit proefschrift presenteren formele (analytische) modellen, die zijn 

gebaseerd op concepten uit de informatie-economie, en meer in het bijzonder de speltheo

rie. We bestuderen strategische interacties tussen ondernemingen en/of verschillende typen 

vermogensverschaffers in de financiële markt in de aanwezigheid van asymmetrische 

informatie, en analyseren de consequenties hiervan voor het economisch gedrag van de 

verschillende contractpartijen. Een dergelijke benadering maakt het mogelijk te abstrahe

ren van het Walrasiaanse paradigma van frictieloze vermogensmarkten dat centraal staat in 

de Neoklassieke economische theorie, en expliciet een link te leggen tussen een econo-
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misch-theoretische analyse van het financieringsgedrag van ondernemingen en de instituti

onele structuur van de financiële sector. Onze analyse heeft implicaties voor onder andere 

de concurrentiepositie van bankfinanciering ten opzichte van financiële marktfinanciering, 

en voor de optimale (interne) organisatiestructuur van banken. Tevens geven we een 

rationale voor overheidsingrijpen in de vermogensmarkt (in het bijzonder de markt voor 

venture capital) en doen we aanbevelingen voor een optimaal design van instrumenten 

voor overheidsinterventie. 

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit proefschrift staat de vraagzijde van de financiële 

markt centraal, en concentreren we ons op de determinanten van de keuze van het type 

financieringscontract en de vermogensbron door ondernemingen. In de hoofdstukken 4 en 

5 verschuift het perspectief naar de aanbodzijde van de financiële markt. 

Hoofdstuk 2 ('Information Asymmetry in Financial Markets: Implications for 

Financial Contracting and the Firm's Funding Source Choice') geeft een overzicht van de 

belangrijkste inzichten uit de recente corporate finance en financiële intermediatie 

literatuur. Deze literatuur analyseert de gevolgen van het bestaan van asymmetrische 

informatie tussen ondernemingen en/of verschillende typen vermogensverschaffers voor de 

investerings- en financieringsbeslissingen van ondernemingen en voor het functioneren van 

de financiële markt. In het eerste deel van dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste 

investeringsinefficiënties die worden veroorzaakt door 'adverse selectie' en 'moral hazard' 

problemen ten gevolge van het bestaan van ex ante respectievelijk ex post informatie-

asymmetrie. We presenteren vervolgens oplossingen voor deze inefficiënties in twee 

dimensies: de keuze van het type financieringscontract en de keuze van de (externe) 

vermogensbron. De contractuele oplossingen hebben betrekking op het type vermogen 

(vreemd vermogen, eigen vermogen of hybride contracten), de looptijd- en prioriteitsstruc

tuur van het vermogen, en andere contractkenmerken (zoals zekerheden en covenanten). 

De keuze van de externe vermogensverschaffer heeft betrekking op de comparatieve 

voordelen van banken, financiële marktfinanciering en verschaffers van venture capital in 

het omgaan met informatieproblemen. 

We ontwikkelen een eenvoudig, uniform model ter illustratie van de belangrijkste 

bijdragen uit de literatuur. Binnen dit raamwerk demonstreren we de signalerings- en 

incentive effecten die samenhangen met de verschillende aangedragen oplossingen voor 

informatieproblemen. We starten met een één-periode model met asymmetrische informa

tie en risiconeutraliteit, waarin een onderneming externe financiering (vreemd of eigen 

vermogen) zoekt ten behoeve van een investeringsproject. Deze basisstructuur wordt 
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vervolgens verrijkt met (0 een uitbreiding van de investeringsmogelijkheden voor de 

onderneming, (ii) een uitbreiding van de beschikbare financieringsalternatieven, (iii) een 

uitbreiding van de tijdshorizon naar twee perioden, en (iv) het expliciet incorporeren van 

de informatierol van financiële intermediairs en vermogensverschaffers in de financiële 

markt. 

Zowel de contractuele oplossingen voor informatieproblemen als de keuze van de 

vermogensbron worden vervolgens gerelateerd aan specifieke ondernemingskarakteristie

ken. Deze exercitie stelt ons in staat conclusies te trekken met betrekking tot de belang

rijkste determinanten van de financieringskeuzes van ondernemingen. Tevens wijst zij op 

het bestaan van potentiële fricties in de financiering van specifieke typen ondernemingen. 

Onze belangrijkste conclusie in dit opzicht is dat met name kleine, startende onderne

mingen met zeer ondernemingsspecifieke activa significante problemen kunnen ondervin

den in het aantrekken van externe financiering. 

In Hoofdstuk 3 ('Discretion in Bank Contracts and the Firm's Funding Source 

Choice between Bank and Financial Market Financing') bestuderen we de comparatieve 

voordelen van bankfinanciering ten opzichte van financiële marktfinanciering in een 

concurrerende vermogensmarkt met asymmetrische informatie. In dit hoofdstuk rationali

seren we het gebruik van incomplete (flexibele of impliciete) bankleningen door banken en 

ondernemingen. Incomplete bankleningen zijn leningen waarbij de contractpartijen er 

bewust voor kiezen de toekomstige contractvoorwaarden van de lening (deels) 'open' te 

laten. De contractvoorwaarden voor dergelijke leningen zijn derhalve niet onder alle 

omstandigheden juridisch afdwingbaar. 

We ontwikkelen een twee-perioden model met asymmetrische informatie en 

risiconeutraliteit, waarin een onderneming externe lange-termijn vreemd vermogensfinan

ciering zoekt ten behoeve van een investeringsproject. De onderneming kan kiezen tussen 

bankfinanciering en financiële marktfinanciering. Banken investeren in informatieproductie 

(monitoring) en observeren dientengevolge niet-verifieerbare (en dus niet-contracteerbare) 

informatie met betrekking tot de investeringsmogelijkheden van de onderneming. Ten 

gevolge van het bestaan van coördinatieproblemen vindt deze informatieproductie niet 

plaats in het geval van financiële marktfinanciering. In deze context analyseren we de 

investeringsbeslissing van de onderneming en de keuze van het type financieringscontract 

en de vermogensbron. We tonen aan dat het voor een onderneming met goede investe

ringsmogelijkheden optimaal kan zijn om een incomplete banklening te kiezen die de bank 

het recht (of: de flexibiliteit) geeft de couponrente tussentijds aan te passen. Dit argument 
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is in overeenstemming met de huidige discussie in de economische theorie met betrekking 

tot de voordelen van 'discretie' in economisch beleid. Flexibele contracten maken het voor 

een bank mogelijk de contractvoorwaarden voor haar leningen optimaal af te stemmen op 

'zachte', veelal niet-contracteerbare informatie. Dit verhoogt de efficiëntie van de 

investeringsbeslissingen van de onderneming. Een optimale informatiestroom is noodzake

lijk voor een dergelijke afstemming. De voordelen van het gebruik van flexibele bankle

ningen zijn derhalve afhankelijk van de kwaliteit (of de reputatie) van de bank als 

informatieproducent. 

Onze analyse toont aan dat ondernemingen met goede investeringsprojecten 

flexibele bankleningen prefereren boven meer rigide (complete of juridisch afdwingbare) 

bankleningen en financiële marktfinanciering indien de kwaliteit van de bank voldoende 

hoog is. Ondernemingen met slechte investeringsprojecten imiteren de contractkeuze van 

goede ondernemingen in een 'pooling' evenwicht. We laten verder zien dat het gebruik 

van incomplete contracten bankfinanciering niet alleen aantrekkelijk maakt voor een 'pool' 

van ondernemingen van lage kwaliteit, maar ook indien de observeerbare kwaliteit van de 

groep van vermogens vragende ondernemingen relatief hoog is. Deze conclusie heeft 

implicaties voor de concurrentiepositie van bankfinanciering ten opzichte van financiële 

marktfinanciering, en suggereert dat het gebruik van flexibiliteit in bankcontracten de 

concurrentiepositie van banken kan verbeteren. Aangezien de voordelen van flexibiliteit in 

onze analyse voortvloeien uit een lange-termijn relatie tussen bank en onderneming, en 

meer in het bijzonder uit informatieproductie door de bank, impliceert dit dat het zelfs in 

een zeer concurrerende vermogensmarkt aantrekkelijk kan zijn voor banken om te 

investeren in lange-termijn relaties met ondernemingen. Een meer expliciete beschouwing 

van de optimale looptijdstructuur van het vreemd vermogen laat zien dat de voordelen van 

langere-termijn flexibele bankcontracten niet kunnen worden gerealiseerd middels korte

termijn financiering. Onze analyse toont verder aan dat de voordelen van flexibiliteit in 

bankleningen voor een onderneming afhankelijk zijn van het type investeringsprojecten en 

haar kwaliteit, en suggereert een (tentatieve) typologie van de financieringskeuze van 

ondernemingen op basis van hun investeringsmogelijkheden. Het model heeft tenslotte 

implicaties voor de inrichting van de financiële sector (comparatieve financiële systemen) 

en voor het design van loan commitments. 

In Hoofdstuk 4 ('Market Discipline and Incentive Problems in Conglomerate 

Banks') analyseren we de optimale organisatiestructuur van bancaire activiteiten en de 

voor- en nadelen van conglomeraatvorming in het bankwezen. Onze aandacht in dit 
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hoofdstuk is gericht op marktdiscipline en interne incentives als de belangrijkste determi

nanten van de risico keuzes en beslissingen van financiële intermediairs. We concentreren 

ons op interne incentives die ontstaan ten gevolge van interacties tussen verschillende 

divisies in een bankconglomeraat bij de afwezigheid van synergie. In het bijzonder 

beargumenteren we dat interne incentives en ook de effectiviteit van marktdiscipline 

afhankelijk zijn van de wijze waarop de divisies (of bancaire activiteiten) zijn georgani

seerd. 

We ontwikkelen een één-periode model met asymmetrische informatie en risico-

neutraliteit, en analyseren de risico keuzes (of monitoring beslissingen) van twee bankdivi-

sies die externe financiering zoeken ten behoeve van een investeringsproject. De managers 

van beide divisies beslissen of de divisies separaat opereren (stand-alone) of als onderdeel 

van een bankconglomeraat (integratie). Externe financiering is potentieel onderhevig aan 

marktdiscipline. We modelleren marktdiscipline als een directe link tussen de risico keuze 

van een bankdivisie en haar vermogenskosten. In deze context analyseren we de voor- en 

nadelen van integratie. Een positief effect van integratie is dat beide divisies elkaar co-

verzekeren. Dit resulteert in potentiële diversificatievoordelen. Een nadeel van integratie is 

een reductie in transparantie, en dientengevolge in de effectiviteit van marktdiscipline. De 

vermogenskostenvoet van het bankconglomeraat reflecteert de risico keuzes van de beide 

bankdivisies slechts ten dele. Dit resulteert mogelijk in free-riding en cross-subsidiëring 

tussen divisies. 

We identificeren twee determinanten van de optimale organisatiestructuur van 

bancaire activiteiten: de mate van marktdiscipline (of transparantie) waaraan een bankdivi

sie als stand-alone divisie onderhevig is, en de mate van concurrentie in de markt waarin 

de bankdivisie opereert. Onze analyse toont aan dat een grotere mate van marktdiscipline 

voor de stand-alone divisie conglomeraatvorming ontmoedigt. Imperfecte marktdiscipline 

daarentegen kan integratie aantrekkelijk maken, ondanks het feit dat integratie de 

effectiviteit van marktdiscipline vermindert. Dit is met name het geval in een concurreren

de markt. We tonen verder aan dat de nadelen van integratie verkleind kunnen worden 

door het design van een effectief intern vermogenskostenallocatie-mechanisme. Ook laat 

onze analyse zien dat de voordelen van conglomeraatvorming niet kunnen worden 

gerealiseerd middels het ontwerpen van incentive contracten. 

In een generalisatie van ons model analyseren we het potentiële conflict tussen 

transactie-georiënteerde bancaire activiteiten (zoals bijvoorbeeld proprietary trading) en 

relatie-georiënteerde activiteiten (relationship-banking) in een bankconglomeraat. In dit 
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verband tonen we aan dat de risico keuzes van de handelsactiviteiten in een bankconglo-

meraat negatieve spill-over effecten kunnen hebben op relatie-georiënteerde activiteiten en 

de vermogenskostenvoet voor de bank als geheel kunnen verhogen. Dit is een belangrijke 

les die kan worden geleerd uit enkele recente financiële debacles zoals de ondergang van 

de Britse zakenbank Barings. 

In Hoofdstuk 5 ('Issues in Venture Capital Financing') tenslotte bestuderen we de 

markt voor venture capital als financieringsbron voor (startende) ondernemingen. In dit 

hoofdstuk beschouwen we de institutionele structuur van de venture capital markt, en 

tevens analyseren we de informatierol van de venture capitalist als financiële intermediair, 

en de specifieke kenmerken van venture capital contracten. We starten met het identifice

ren van enkele belangrijke problemen die startende ondernemingen kunnen ondervinden in 

het aantrekken van externe financiering. Deze problemen kunnen worden onderverdeeld in 

informatieproblemen en fricties aan de aanbodzijde van de financiële markt. In het laatste 

geval kan onder meer gedacht worden aan restricties in het aanbod van risico-dragend 

vermogen in de economie en een gebrek aan liquiditeit in (dit segment van) de vermogens-

markt. We beargumenteren vervolgens dat deze problemen kunnen leiden tot marktfalen 

en een gebrek aan innovatie in de economie. Dit rechtvaardigt overheidsinterventie in de 

markt voor venture capital. 

We ontwikkelen een eenvoudig één-periode model met asymmetrische informatie 

en risiconeutraliteit, waarin entrepreneurs beslissen of ze willen investeren in zoekkosten 

ten behoeve van het vinden van een innovatief investeringsproject. Elk investeringsproject 

dient extern te worden gefinancierd in een vermogensmarkt met onvolledige concurrentie. 

Vermogensverschaffers (venture capitalists) kennen de succeskansen van de investerings

project niet, maar kunnen geïnformeerd raken met betrekking tot de projectkwaliteit door 

te investeren in screening activiteiten. Noch de zoekinspanning van de entrepreneur noch 

de screening activiteiten van de venture capitalist zijn observeerbaar. In deze context 

analyseren we de investeringsbeslissing van de entrepreneurs en de screening incentives 

van de vermogens verschaf fers. We tonen aan dat externe financiering ten gevolge van 

marktfricties en moral hazard problemen aan de zijde van zowel entrepreneurs als 

financiers kan leiden tot een gebrek aan innovatieve activiteit in de economie. We 

analyseren vervolgens het effect van verschillende typen overheidsmaatregelen (overheids

subsidies, garantieregelingen en directe financiering) op de incentives van vermogensver

schaffers en entrepreneurs. 

In het laatste deel van dit hoofdstuk evalueren we de recente maatregelen voor 
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overheidsinterventie in de Nederlandse vermogensmarkt in de context van ons model. We 

concluderen dat overheidsinterventie in de venture capital markt het meest effectief is 

indien de private sector actief betrokken wordt bij de financiering van startende onderne

mingen. Dit resulteert in risico-deling tussen de overheid en private vermogensverschaf

fers en garandeert een significante mate van marktdiscipline. 
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