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AMSTERDAM • Bedrijven
die willen groeien hebben
financiële armslag nodig.
Als mkb’er kun je bij de
bank aankloppen of aan-
delenkapitaal inzetten
voor financiering. Voor
dat laatste hoef je niet per
se in zee te gaan met pri-
vate equity of de beurs op.
Een alternatief is share-
funding, waarbij de on-
dernemer een klein deel
van het bedrijf verkoopt
aan een groot publiek.

Sharefunding heeft veel
weg van crowdfunding,
waarbij het vaak draait om
een lening voor een kort-
stondig project. „Bij share-
funding bouwt een bedrijf
voor de langere termijn een
relatie op met investeer-
ders”, legt van Gijs Dalen
Meurs uit. Hij is oprichter
van Eyevestor, een markt-
plaats voor het digitalise-
ren, kopen en verkopen van
aandelen. Zijn platform
biedt bedrijven de infra-

structuur om zelf aandelen
uit te geven, zonder dat een
dure beursgang nodig is.

De oprichter die jaren bij
Citibank de aandelenporte-
feuilles administreerde van
institutionele klanten, is er-
van overtuigd dat het uitge-
ven van aandelen ook voor
mkb-bedrijven de beste ma-
nier is om te groeien. „Via
aandelenuitgifte vergroot je
direct het eigen vermogen
en anders dan bij een lening
is het kapitaal dat je niet
hoeft af te lossen. Je kunt
doorgroeien zonder jezelf in
de schulden te steken.”

Bedrijven bepalen zelf te-
gen welke waarde ze hun
aandelen verkopen en of en
op welke termijn er divi-
dend wordt uitgekeerd. Op
het platform kunnen inves-
teerders de koers inzien en
aandelen kopen en verko-
pen. „Wij valideren of ie-
mand juridisch daadwerke-
lijk verkoopt wat hij zegt te
verkopen. Ook controleren
we of alle regels nageleefd
worden”, zegt Dalen Meurs,
die het platform ziet als een
appartementencomplex
met VVE. „De ondernemers
hebben elk hun ’eigen ap-
partement’ waar hun eigen
huisregels gelden.”

Betrekken
Duurzaam vismerk Fish

Tales is één van de bedrijven
die via Eyevestor aandelen
heeft uitgegeven na in het
verleden geld te hebben op-
gehaald via crowdfunding.
„Vooral de rechtstreekse
manier waarop kleine aan-
deelhouders in ons bedrijf
kunnen investeren, spreekt
ons aan”, vertelt medeop-
richter Harm Jan van Dijk.
„Ze investeren vaak niet al-
leen vanuit een financieel
gedachtegoed, maar omdat
ze vinden dat de visindus-
trie moet veranderen.”

Het bedrijf wil de aandeel-
houders echt bij het bedrijf
betrekken. „Dan moet je ze
dus ook de mogelijkheid ge-
ven hun gedachtegoed te ui-

ten”, vindt Van Dijk. „Wij
doen dat door de aandeel-
houders te verenigen in een
coöperatie die stemrecht
heeft.” De meeste aandeel-
houders kent de medeop-
richter niet persoonlijk:
„Voor aandeelhouders die
voor €10.000 of meer certifi-
caten hebben gekocht, heb-
ben we een diner georgani-
seerd. Het
ging om cir-
ca zeventig
mensen,
waarvan ik
er maar tien
kende. Heel
bijzonder.”

Dat is to-
taal anders
bij start-up
Whooler. De producent van
duurzame kinderwagens is
na drie succesvolle aande-
lenrondes bezig aan de vier-
de uitgifte. „Ik denk dat ik
99% van de investeerders
persoonlijk ken”, vertelt
medeoprichter Patrick van
Dijk. „We hebben er heel
veel tijd ingestopt om onze
plannen uit te leggen aan
potentiële investeerders.”

Anders dan bij Fish Tales,
investeren mensen bij
Whooler in een product dat
er nog niet is. „Om die reden
hebben we voor vijf kapi-
taalrondes gekozen. Bij de
eerste ronde investeerde

men echt nog in het idee. In-
middels is er een prototype
en naar verwachting gaan
we in 2022 de markt op.”

De bedenker van Whooler
meent dat Eyevestor een be-
langrijke rol heeft gespeeld
in de groei van zijn bedrijf.
„Het biedt niet alleen de in-
frastructuur om zonder tus-
senkomst van de notaris
aandelen te verhandelen, de
online omgeving zorgt er
ook voor dat je je idee op een
professionele wijze kunt

pitchen.”
In vijf ron-

des wil het
bedrijf een
totaalbe-
drag van
€450.000
ophalen. De
investeer-
ders bezit-
ten dan ge-

zamenlijk 32,33% van het
bedrijf. Of het kinderwagen-
merk opnieuw een beroep
zal doen op het publiek als
het weer geld nodig heeft,
weet de oprichter nog niet. 

Fish Tales gaat in de twee-
de helft van 2022 nieuwe
aandelen uitgeven. In de
eerste ronde haalde het be-
drijf €1 miljoen op met de
verkoop van 10% van het be-
drijf. Hetzelfde bedrag
hoopt het op te halen in de
tweede ronde, maar omdat
het bedrijf dan inmiddels
een hogere waardering
heeft, wel tegen een kleiner
percentage van het bedrijf.

Aandeel naar massa

Fish Tales-oprichters Harm Jan
van Dijk (l) en Bart van Olphen
met vissersvrouw Maxime.

Investeren zonder bedrijf in schulden te steken

Whooler-
oprichters
Patrick van
Dijk en Jac-
quelina Perini
hebben een
derde van hun
bedrijf aan
het publiek
verkocht om
hun idee van
een duurzame
kinderwagen
uit te laten
groeien tot
product.
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’Aandelen
uitgeven
zonder dure
beursgang’

’Rechtstreekse manier spreekt aan’

Ondanks corona hebben
we een behoorlijk goed
jaar gehad. Ik overweeg
onze medewerkers een
financieel extraatje te
geven. Kan dit zonder dat
ik direct veel belasting
moet betalen?

In deze moeilijke en on-
zekere coronatijden vind
ik het mooi om te zien
dat werkgevers, die daar-
toe in staat zijn, graag
iets extra’s doen voor
hun personeel. Via de
werkkostenregeling
(WKR) mag je als werkge-
ver onbelaste vergoedin-
gen aan je werknemers
geven. Je mag ook zaken
vergoeden waar een
werknemer privé voor-
deel van kan hebben,
zoals een kerstpakket. 

De WKR houdt con-
creet in dat je als werk-
gever een gedeelte van je
fiscale loon mag beste-
den aan onbelaste ver-
goedingen. Momenteel
hoeven werkgevers geen
belasting te betalen over
een bedrag dat gelijk
staat aan 3% van de gehe-
le loonsom tot €400.000.
Dat is dan dus €12.000
aan onbelaste vergoedin-

gen. Dit wordt ook wel de
vrije ruimte genoemd.
Over het bedrag dat
daarboven uitkomt, mag
1,18% belastingvrij wor-
den ingezet voor de
werkkostenregeling. 

Let wel op: voor 2020
en 2021 is de vrije ruimte
tijdelijk verhoogd als
crisismaatregel tijdens
corona, van 1,7% naar 3%.
Dat verandert in princi-
pe weer met ingang van
2022. Per 2022 geldt voor
de eerste € 400.000 van
de loonsom helaas weer
het percentage van 1,7%.
Kom dus voor het einde
van het jaar in actie, in
plaats van erna. Dat
scheelt veel belastingen.

Ook een vraag voor Hans
Biesheuvel? Vragen@dft.nl

VRAAG & ANTWOORD
Onbelast extraatje aan personeel

Voor zzp’ers die niet in hun eigen levenson-
derhoud kunnen voorzien, komt er ondanks de
nieuwe lockdown geen nieuwe steunmaatregel.
Zij kunnen voor inkomensondersteuning een
beroep doen op de versoepelde Bijzondere bij-
stand voor zelfstandigen (Bbz-regeling). Maar
volgens zelfstandigenorganisatie VZN loopt de
aanvraagprocedure lang niet altijd even soepel.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven ziet twee
grote knelpunten: „De versoepelde Bbz-regeling
kent geen vermogenstoets, maar gemeenten
vragen er soms toch naar. Daar moeten ze echt
mee stoppen.” Het tweede pijnpunt betreft de
levensvatbaarheidstoets die gemeenten nog wel
bij ondernemers moeten afnemen. „Dat schrikt
af en kost tijd. En die tijd is er niet. Haal die
toets er dus vanaf.”

VZN: schrap toets op
levensvatbaarheid

Data-onderzoeksbureau Dealroom heeft €6
miljoen opgehaald in een series A-ronde geleid
door het Amerikaanse venturecapitalfonds
Beringea. Ook bestaande investeerders als
Knight Venture Capital en Shoe Investments
nemen deel. Het in 2013 opgerichte bedrijf
brengt het Europese start-upecosysteem in
kaart voor overheden en grote bedrijven. Met
het geld wil het Amsterdamse Dealroom zijn
wereldwijde uitrol versnellen. Oprichter Yoram
Wijngaarde voorziet stevige groei. „Investeren
in start-ups wordt steeds meer datagedreven en
wij zijn daar een drijvende factor in.”

Groeikapitaal Dealroom

START-UPECOSYSTEEM 


