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W
ie kies je als zakenpart-
ner, de winnaar of de 
verliezer? Wij kiezen 
voor de winnaar.” De 
doorgewinterde durf-
kapitalist Jos Peeters 
weet al wie zal triom-
feren in de Ameri-
kaans-Chinese techno-
logieoorlog. “De Ame-
rikanen maken geen 
schijn van kans. Ze lo-
pen technologisch ach-

terop, ze zijn intern verdeeld en, 
vooral, ze hebben slechts een 
fractie van de brains waarover 
China beschikt.” De directievoor-
zitter van de durfkapitaalgroep 
Capricorn Partners ziet duidelijk 
toekomst in China.
Peeters vond een geestesgenoot in 

de gewezen ING-vermogensbe-
heerder Paul Van Eynde, die eind 
vorig jaar mee aan de wieg van 
Fusion Partners stond. Dat durf-
kapitaalbedrijf van de Kempense 
industrieel en investeerder in 
logistiek vastgoed Wim Heylen 
werkte aan een fonds voor inves-
teringen in China en had al 13 mil-
joen euro verzameld. Een eerste 
investering was een feit: een be-
lang in Xi’an Thiebaut, een Chi-
nees-Belgische producent van far-
maceutisch verpakkingsmateriaal. 
Maar door de coronacrisis moest 
Fusion Partners noodgedwongen 
in winterslaap gaan.
Vandaag ontwaakt Fusion Part-
ners onder de vleugels van Capri-
corn. Voortaan heet het Capricorn 
Fusion China Fund (CFCF). Van 

Eynde blijft manager van het 
fonds, als medewerker van Capri-
corn. Hij krijgt versterking van 
Steven Levecke, een man met goe-
de contacten in China. Levecke 
treedt voor Capricorn op als advi-
seur van het China-Belgium (Eu-
rope) Technology Innovative In-
dustry Fund, een Chinees-Bel-
gisch overheidsfonds dat inves-
teert in Europese technologiebe-
drijven. Het tweetal krijgt het ge-
zelschap van Antoine D’Hollander, 
een doctor in de biomedische we-
tenschappen die zijn sporen ver-
diende bij imec.istart, het starters-
fonds van het onderzoeksinstituut 
imec.
Het CFCF heeft ook een bruggen-
hoofd in China, onder meer be-
mand door de gewezen Chinese 
ondernemer Jing Zhou. De voor-
bije jaren zocht zij Chinese part-
ners voor de cleantechbedrijven in 
de portefeuille van Capricorn 
Partners en ze hielp mee met de 
opstart van het China-Belgium 
(Europe) Technology Innovative 
Industry Fund.
Capricorn wil het kapitaal van het 
CFCF optrekken van 13 naar 
75 miljoen euro, om een porte-
feuille van minderheidsparticipa-
ties op te bouwen in tien tot vijf-
tien bedrijven. Dat worden zowel 
Europese als Chinese bedrijven, 
want het CFCF wil investeren in 
economisch tweerichtingsverkeer. 
De portefeuille staat open voor 
Europese bedrijven die willen 
doorbreken in China, en voor Chi-
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VLAAMS DURFKAPITAAL LEGT BRUG TUSSEN  

CHINESE EN EUROPESE ECONOMIE

‘Wie wil winnen 
van China, heeft 
op voorhand al 
verloren’
De Amerikaanse boycot van Chinese bedrijven heeft geen zin. Met een 
opkomende wereldmacht kun je maar beter zakendoen, vinden de Vlaamse 
durfkapitaalfondsen Capricorn Partners en Fusion Partners. 
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‘Wij kunnen de geavanceerde  
Chinese technologie goed  
gebruiken, zolang we die maar  
op Europese leest schoeien’
PA U L  VA N  E Y N D E
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nese bedrijven die hun kans willen 
wagen in Europa.

Gezichtsherkenning
Het lijkt een tegendraads plan, nu 
er een handelsoorlog woedt tussen 
de Verenigde Staten en China, en 
de Europees-Chinese relaties be-
koeld zijn. Maar Van Eynde kijkt 
verder dan vandaag. “In vergelij-
king met China zijn Europa en de 
Verenigde Staten traag groeiende, 
mature economieën. Tegen 2040 
zal het Chinese bruto binnenlands 
product anderhalve keer groter 
zijn dan het Amerikaanse. Door de 
groei zal in China een verstedelijk-
te, goed verdienende middenklasse 
opstaan, die niet langer tevreden is 
met standaardkwaliteit. Daarin zit 
een uitgelezen kans voor Europese 
merken. De Chinese consument 
zal producten en diensten met een 
gevoelswaarde zoeken, voor voe-
ding en ontspanning tot en met 
binnenhuisdecoratie en zelfs huis-
dierenvoeding. De vergrijzing, die 
ook in China toeslaat, biedt kansen 
voor onze specialisten in gezond-
heidszorg, medische technologie 
en rusthuizen.”
China blijft de fabriek van de 
wereld, maar dan voor hoogwaar-
dige producten, gemaakt door 
hoogopgeleide kenniswerkers. 
“Kijk naar de productie van smart-
phones”, zegt Levecke. “Europa 
mist de expertise, de schaal en de 
aanvoerketens die China heeft. Je 
kunt die productie niet zomaar 
overbrengen naar Europa. Dat is 
goed nieuws voor Europese speci-
alisten in de maakindustrie en de 
automatisatie, die kunnen zaken-
doen in China.”

1  O K TO B E R  2 0 2 0   WWW.TRENDS.BE

 STEVEN LEVECKE,  
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“Maak je geen illusies, de opkomst 

van China valt niet tegen te houden.”
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laten chanteren door de Ver-
enigde Staten. Het moet dur-
ven kijken waar zijn echte be-
langen liggen”, zegt Peeters. 
“De Verenigde Staten zullen 
almaar meer geïsoleerd raken. 
President Donald Trump zegt 
internationale verdragen op, 
zoals het klimaatakkoord van 
Parijs, en hij komt afspraken 
met de Wereldhandelsorgani-
satie niet na. Ik ben het niet 
altijd eens met China. Het 
land zet zich zelfverzekerd op 
de wereldkaart, maar het is 
tenminste bereid om te praten 
over een open relatie. Geen 
enkel land is beter gewapend 
tegen de coronacrisis dan 
China. Ons nieuwe fonds is 
een kwestie van geopolitieke 
realiteitszin.” z

Het CFCF zal dus zonder veel 
moeite Europese bedrijven 
vinden met interesse voor de 
Chinese markt. Maar wat met 
de omgekeerde richting: wat 
kunnen Chinese bedrijven 
komen doen in het oude 
Europa? “De Chinese e-com-
mercereus Alibaba zet niet 
zonder reden een distributie-
centrum op in Luik. De Euro-
pese vraag naar Chinese pro-
ducten blijft groot”, zegt 

Levecke. “Het commerciële 
succes van China schuift ech-
ter op naar digitale produc-
ten. In 2019 was TikTok de op 
één na meest gedownloade 
app in Europa en de Verenig-
de Staten. Huawei heeft voor-
sprong in 5G. En daar zal het 
niet ophouden. China inves-
teert enorme bedragen in su-
percomputers, artificiële in-
telligentie en gezichtsherken-
ning. Die innovaties zal China 
willen uitvoeren, ook naar 
Europa, zijn op één na groot-
ste handelspartner. Wij mik-
ken op hoogtechnologische 
start-ups in China, die kapi-
taal zoeken voor hun toetre-
ding tot de Europese markt.”

Open relatie
Is Europa wel klaar voor die 
Chinese golf, gezien de weer-
stand die Huawei al oproept? 

“5G is de toekomst en China 
staat daarin verder dan wij. Ik 
weet het, een zakelijke dis-
cussie daarover is momenteel 
moeilijk in Europa. Ik hoop 
dat het ooit kan”, stelt Van 
Eynde. “Wij kunnen de ge-
avanceerde Chinese techno-
logie goed gebruiken, zolang 
we die maar op Europese 
leest schoeien. Met gezichts-
herkenning bijvoorbeeld 
heeft het Chinese publiek 
geen moeite. In Europa zullen 
we die technologie moeten 
beveiligen, dat spreekt voor 
zich. Maar maak je geen illu-
sies, de opkomst van China 
valt niet tegen te houden. We 
leren maar beter rationeel om 
te gaan met die nieuwe reali-
teit. Wie wil winnen van Chi-
na, heeft op voorhand al ver-
loren.”
De Europese Unie is al jaren-
lang ontstemd over de barriè-
res die China opwerpt voor 
buitenlandse bedrijven die 
willen toetreden tot de Chi-
nese markt. Wat als die on-
vrede uitmondt in een offici-
eel Europees embargo voor 
Chinese bedrijven op onze 
markt? Dat zou het CFCF een 
pad in de korf zetten. “Dat is 
een risico”, zegt Van Eynde. 
“Maar ik geloof niet dat het 
zover komt. Een Europees 
embargo zou Chinese tegen-
maatregelen uitlokken. Het 
handelsverkeer met China is 
voor de Europese Unie te be-
langrijk om in de waagschaal 
te leggen.”
Een groter gevaar is een Ame-
rikaans embargo dat ook Eu-
ropese bedrijven meesleurt. 
Dat is al het geval voor Euro-
pese bedrijven die zaken wil-
len doen met Iran, dat geboy-
cot wordt door de Verenigde 
Staten. “Europa mag zich niet 
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“Ons nieuwe fonds is 

een kwestie van geo

politieke realiteitszin.”

‘Europa mag zich niet  
laten chanteren door  
de Verenigde Staten. Het 
moet durven kijken waar 
zijn echte belangen liggen’
J O S  P E E T E R S
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