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DeNederlandse investeringsmarkt voor
start-ups is oververhit. Start-ups hebben
zelf eengoedbeeld vanwat zijwaard zijn,
maar investeerders zijn bereid om veel
meer geld op tafel te leggen.Dat blijkt uit
een rondgang langs acht toonaangeven-
deinvesteerdersenuitonderzoekvanHet
Financieele Dagblad enwaarderingsbu-
reauEquidam.

Dewerkelijke waarde van een start-up
ligt 11% hoger dan de gemiddelde waar-
dediestart-upszichtoekennen,steltEqui-
dam.Er zit echter zo veel geld indemarkt

Nederlandse investeerdersbetalen te veel

Ondernemers hebben een goed beeld van de
reële waarde van hun start-up, maar veel
investeerders laten zich leiden door hypes

dat investeerdersgeregeldgrifmeerbeta-
lendaneconomischeoverwegingenrecht-
vaardigen. Vooral in zogenoemde ‘early
stage’-investeringen,eendomeinwaarop
veel vermogendeparticulierenactief zijn,
wordt fors boven demarktwaarde gebo-
den, zeggende investeerders.
Investeerders spreken van een ‘over-

verhitte investeringsmarkt’. De transac-
tieprijs is veelminder dan voorheen ge-
koppeld aan de reële waarde van een
onderneming. ‘Er wordtmaar wat geroe-
pen’, zegt HermanHintzen van investe-
ringsfondsHenq. ‘Bedrijvenwaarwe een
jaar geleden voor zes ton in konden stap-
pen, durvennu€3mln te vragen.’

Eenvandefactorenachterdeoverwaar-
dering vanstart-ups ishet feit dat ermeer
aandacht is voor jongondernemerschap,
aldusdeonderzoekers.Enhetfeitdatstart-
upsvaakactiefzijnopterreinendiegelden
alseenhype,zegtAldebertWiersinga,part-
nerbijValueCreationCapital. ‘Er issprake
vaneenhyperondonderwerpenalscloud-

diensten,cybercriminaliteitenfinanciële
innovatie. Investeerderszijndaargevoelig
voor.Zewillenniet ineensaai themainves-
teren,maar ineenpopulair thema.Datzie
je terug indewaarderingen.’
Tegenover de hoge bedragen die wor-

den neergeteld, staat dat investeerders
extra voorwaardenstellen. ZomakenNe-
derlandseinvesteerdersvolopgebruikvan
zakelijke beschermingsmaatregelen, zo-
alsde ‘liquidationpreference’.Dat is een
preferenteuitkeringdieeeninvesteerder
metvoorrangontvangtbijdeverkoopvan
het bedrijf, een soort rendementsverbe-
teraar.

InNederlandwordtde ‘liqpref’meestal
op één à anderhalf keer de inleg gezet. In
deVerenigdeStatengaathet inuitzonder-
lijkegevallenal omdriekeerde inleg.Pas
nadatdeinvesteerderzijngeldterugheeft
gekregen,wordt de rest vande opbrengst
naar rato verdeeld onder de aandeelhou-
ders.Dehogewaardedieaanbedrijvenals
Uber ($68mrd)wordt toegekend, valt vol-
gensde investeerdersdiehet FDheeft ge-
sproken, deels te verklaren door de inzet
van ‘liqprefs’.
Een ander veelgebruikt model is de

naverrekening, een herverdeling van de
participaties na het halen ofmissen van
bepaaldedoelen.Endanzijnernogdeanti-
verwateringsclausules.Daarmeeworden
zittende aandeelhouders bij een volgen-

Werkelijke waarde
van start-up ligt 11%
boven inschatting van
ondernemers zelf,
blijkt uit onderzoek

Start-upsWaarde

In Nederland is er een verschil
tussen wat start-ups volgens
berekeningen werkelijk waard
zijn en de waardering op basis
van verwachtingen bij start-
ups. Dat verschil bedraagt 11%,
zo blijkt uit onderzoek van
waarderingsadviesbureau Equi-
dam onder 340 Nederlandse
start-ups.
Equidammaakt waarderingen
voor start-ups volgens de vijf
meest gangbare waarderings-
methoden aan de hand van
onder meer omzet- en winst-
verwachtingen, de marktom-
vang en ruim vijftig kwalitatieve
indicatoren. Gegevens worden
verzameld met vragen over
onder meer het management-
team, het bedrijfsmodel, de
markt en de mate waarin het
product met patenten is be-
schermd. Voor de waarderin-
gen van markttransacties, de
benchmark, heeft het nog jon-
ge bedrijf toegang tot veelge-

bruikte financiële databases.
In het buitenland zijn de waar-
deringsverschillen veelal gro-
ter. In Scandinavië zijn ze het
grootst. Daar liggen de waar-
deringen van transacties circa
35% hoger dan de waarderin-
gen door start-ups zelf. Ook
in Italië (16%) en in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland
(15%) is het verschil groter
dan in Nederland. Alleen in de
Verenigde Staten liggen beide
waarderingen met 9% dichter
bij elkaar.
Equidam geeft start-ups in-
zicht in de waardering van hun
onderneming. Hun database
telt enkele duizenden onderne-
mers. Het bedrijf heeft daarmee
een unieke dataset in handen.
Normaal gesproken zijn onder-
nemers gesloten over zaken als
omzet, waardering en inves-
teringskapitaal. Met Equidam
kreeg het FD voor het eerst
zicht op deze gegevens.
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de investeringsronde tegen een lagere
waarde van hun investering beschermd
metextraaandelen.Datgaatautomatisch
tenkostevanhetaandelenkapitaalvande
oprichter.
‘Grote bedragen in de media zeggen

weinig over het werkelijk gecommitteer-
de bedrag en de voorwaarden die gesteld
zijnomhetvolledigebedraggestort tekrij-
gen’, zegtThijsGitmansvanMainport In-
novationFund.

Hetgevaarvandietehogewaarderingen
tekentzichnualaf indeVerenigdeStaten,
waarheldenvandestart-upscene—dezo-
genoemde eenhoorns—minder veelbe-
lovend blijken te zijn dan investeerders
aanvankelijk dachten. Bij nieuwe inves-
teringsrondes halen deze bedrijvenmin-
der geld op tegen veel lagere waarderin-
gen. Het risico ligt door bovengenoemde
beschermingsconstructiesmeestalbijde
oprichter,diezijnbelangmeerzietverwa-
terendangewenst.

‘De rekening komt laat’, zegt Gitmans.
‘Een volgende ronde is er vaak pas weer
na enkele jaren. Pas dan weet je of je te
veel betaald hebt.’ Investeerdersmoeten
zichzelf inbedwangzientehouden. ‘Als je
niet gelooft in eenwaardering, danmoet
jeniet investeren. Ikhebgeenmedelijden
met durfkapitalisten die te veel betalen,’
zegt Robert Verwaayen vanKeen Venture
Partners.

Hoe bepaal je wat een start-up waard is? Drie investeerders over hun ervaringen.

‘Trucjes uithalen onverstandig’

‘Waardering is prestigekwestie’

‘Het gaat niet om korte termijn’

‘De rekensombij venture
capital (extreemrisico-
dragendkapitaal, red.) is

eigenlijkheel simpel.Wekijken
naarwatbeleggersbereid zijn
tebetalen voor aandelenopde
publiekemarkt.Worden verge-
lijkbare softwaredienstverleners
voor vijf keerdeomzet verhan-
deld, dan isdat onsuitgangs-
punt.Daarnaga jekijkenof
er zakenzijndie eenhogereof la-
gerewaardekunnenverantwoor-
den.Bijvoorbeeld veel snellere
groei danbij beursgenoteerde
marktpartijen.Veel investeerders

‘Vroegerwas eendeal van
vijf tonalheelmooi, nu
gaathet al snel omeen

miljoenofmeer.Het gaat erniet
meeroverof start-upshet geldno-
dighebben,maaromhetpresti-
gedat eenhoogbedragmet zich
meebrengt. Er zijngenoegpartij-
endiemeegaan in tehogewaar-
deringen.Het geld is er endebe-
legger ineen fondswil resultaten
zien, ongeachtdeprijs. Endan
zijn ernogpartijendie geenbe-
langhebbenbij een realistische
waardering.Bedrijfsfondsenbe-
talenbijvoorbeeldhogewaarde-

‘Vooral indeonderste laag,
de “early stage”, zie ik
eenoververhittemarkt.

Er is te veel geldbeschikbaar.
Waar vroeger€1mlngenoegwas,
wordtnu€3mln tot €5mlnge-
vraagd. Inde fasewaarhet echt
omgaat, alsbedrijvenhebben la-
ten ziendat zede juisteproduct-
marktcombinatie tepakkenheb-
ben, ishet juist ontzettend lastig
omgeld los tekrijgen, zeker in
Nederland.Bij deze zogenoemde
Series-A, rondes van€10mln tot
€20mln, zijndurfinvesteerders
te veel aanhet rekenen.Dehuidi-
geomzet is leidend, omdat jedie

gebruiken trucjesomdewaarde
op indirectewijzeomlaag te
gooien. Ik vinddatniet verstan-
dig. Jehoudt elkaar voordegek
enhetmaakthet extra lastig voor
vervolginvesteringen. Ikhou
meer vanopenenduidelijkeon-
derhandelingeneneen“clean
deal”. Start-ups speleneenspel,
enhet is aaneen investeerderom
tebepalenof jedaaraanmeewilt
doen. Jemoetookdediscipline
kunnenopbrengenomdatniet te
doen.Ofwaarderingenvanstart-
ups tehoogzijn, blijft een subjec-
tief verhaal.’

ringenomdat zedaarmeeeen
strategischbelang verwerven in
eenessentiële techniek.Dewaar-
dering vaneenstart-upblijft een
slag inde lucht.Ook voorons.
Ikprobeerdewaarderingaltijd
zo snelmogelijkop tafel te krij-
gen.Alswijniet irreëel laag zit-
tenendeondernemerniet irreëel
hoog,dankomjeer veel sneller
uit. Vraagt eenstart-up te veel,
dan raad ik zeaanomeen rond-
je langsandere investeerders te
maken.Meestal komenze terug,
maar ze staandanalwelmet1-0
achter.’

hardkuntmaken.Maardanga je
voorbij aande supersnelle groei
vanzo’nbedrijf. Bovendienwil-
len investeerdersdie vindendat
ze inde vorige ronde te veelheb-
benbetaald, dat compenseren in
de vervolgronde.Maar investeren
gaatniet overdekorte termijn.
De vraagwaar eenbedrijf over vijf
jaar staat,moet centraal staan.
Durfkapitalistenmogenwelwat
ondernemenderworden.Alsde
Nederlandse “venture capitalist”
nogaanhet rekenen isofhij niet
eeneurootje te veelbetaalt, heeft
debuitenlandseVCzijn slagal
geslagen.’

Robert Verwaayen
(Keen Venture
Partners)

Thijs Gitmans
(Mainport Innovation
Fund)

Maarten Beucker
Andreae (Million
Monkeys)

2,6

Scandinavië

1,7

©
F
D

|R
R
B
ro

n:
B
ro

n:
E
q
ui
d
am

,F
D

R
es

ea
rc
h

34,6%

voor start-ups
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