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gelijks zo’n twintig pakket-
ten verstuurt, heeft een na-
heffing ontvangen van
€1500. „Wij versturen alleen
postpakketten, bij weder-
verkopers van grotere pro-
ducten gaat het om veel gro-
tere bedragen, aldus de
boekhandelaar die zich
stoort aan de manier waar-
op bol.com de zaak aanpakt.
„Zij vergeten iets en doen er
vervolgens uitermate luch-
tig over. En jij als onderne-
mer mag het verder uitzoe-
ken met de Belasting-
dienst.” De Belastingdienst
laat weten niet op individu-
ele zaken te reageren.
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Energieconcern Shell overweegt
om te stoppen met zijn prille
retailactiviteiten in Nederland,
het direct leveren van energie
aan huishoudens. Ook in Groot-
Brittannië en Duitsland ligt deze
dienstverlening onder de loep.
Dat heeft het bedrijf donderdag
aan het personeel gemeld, be-
vestigt een woordvoerder. Voor-
al in het Verenigd Koninkrijk,
waar Shell Energy Retail 1,4 mil-
joen mensen bedient, vallen de
resultaten tegen. Shell bekijkt nu
of het de onderdelen moet afsto-
ten vanwege „moeilijke markt-
omstandigheden”. De nieuwe
topman Wael Sawan, die in janu-
ari Ben van Beurden opvolgde, is
bezig met ’een strategische eva-
luatie’, aldus de woordvoerder
,,maar dat gebeurt binnen Shell
doorlopend”. In Nederland levert
Shell sinds enige tijd direct aan
consumenten. Het wil ook ener-

gie leveren voor batterijauto’s bij
mensen thuis. Europese energie-
leveranciers worstelen al langer
met hoge inkoopprijzen, en con-
curreren fel om retailklanten te
behouden. Daardoor worden hun
marges gedrukt.

’SHELL WEG UIT RETAIL’

Energieleverancier Shell gaat met de
stofkam door zijn retailactiviteiten.
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turering waarbij de uitgaan-
de bedragen worden verre-
kend met het bedrag dat on-
dernemers van bol.com
krijgen. De verkoper van au-
diovisuele apparatuur
schrok zich rot toen hij zijn
verkoopaccount opende,
omdat hij de mail nog niet
had ontvangen. „Mijn ver-
koopactiviteiten staan nu
op een laag pitje, dus ik
dacht zo’n €500 aan com-
missie te ontvangen. Maar
in plaats daarvan moet ik
zo’n €2000 betalen.”

Hoewel verkopers de btw
kunnen terugvragen bij de
Belastingdienst, staat dat
pas in april op hun reke-
ning. Bol.com erkent dat er
sprake kan zijn van impact
op de cashflow van sommige
verkooppartners. „Uiter-
aard vinden we dit heel ver-
velend. We doen ons best

om het zo goed mogelijk op
te lossen. Bol.com factu-
reert altijd op de eerste dag
van de maand. Daarmee is 1
maart de laatst mogelijke
factuurdag om dit zo dicht
mogelijk op de kwartaal-
aangifte te laten aanslui-

door Gabi Ouwerkerk

AMSTERDAM • Bedrijven
die hun spullen verkopen
via bol.com hebben deze
maand een naheffing van
duizenden euro’s ontvan-
gen omdat ze geen btw
inhielden op PostNL-ver-
zendzegels. „Zij maken
een fout en leggen het
probleem bij mij neer”,
reageert een wederverko-
per van audiovisuele ap-
paratuur. Hij kreeg een
naheffing van €2500.

De ondernemer die ano-
niem wenst te blijven, er-
gert zich vooral aan de toon
van de brief. „We vallen
maar gelijk met de deur in
huis, we hebben iets niet
goed gedaan. Sorry!”, luidt
de eerste zin van de mail die
op 18 januari verstuurd is
naar alle verkooppartners
die gebruikmaakten
van de dienst Verzen-
den via bol.com (Vvb).
Het betreft een interne
fout waardoor de ver-
zendzegels onjuist gekwali-
ficeerd zijn en er geen btw
in rekening is gebracht.

Bol.com brengt de achter-
stallige btw over de periode 1
augustus 2021 tot en met 1
maart 2022 nu alsnog in re-
kening via de reguliere fac-

ten”, aldus de woordvoer-
der. Hij geeft aan dat de te
innen btw-bedragen al wel
in de accounts van weder-
verkopers zijn verrekend,
maar nog niet gefactureerd.

Hoeveel partner-
verkopers gebruik-
maken van de dienst
waar de verzendze-
gels onderdeel van

uitmaken, is niet bekend.
Bol.com wil geen aantallen
noemen. Over de hoogte van
de naheffingen laat de re-
tailgigant weten dat het om
heel wisselende bedragen
gaat. Een verkoper van
tweedehandsboeken die da-

Verkopers dupe van
btw-fout bol.com

Ondernemers krijgen naheffing van duizenden euro’s

Een tegenvaller voor partnerverkopers van bol.com
FOTO GETTY IMAGES

’Zij maken de fout, wij
krijgen het probleem’

! Private equitybedrijf Antea richt zich
met een belegd vermogen van €100
miljoen op het mkb.
! Vorig jaar stak het fonds geld in
cafetariaketen Kwalitaria, maar ook in
een een ict-bedrijf.
! Investeerders stroomden toe om-
dat 2022 geen goed beursjaar was.
! Overnames zijn de laatste tijd duur-
der geworden door de gestegen rente.

In het kort

dan een overname door een
branchegenoot. Maar in-
middels betalen private
equityfondsen veel meer
dan andere bedrijven, vol-
gens marktanalisten vaak

tot wel 30%.”
Antea waar-

deert een be-
drijf op zo’n
vijf tot 7,5 keer
het bedrijfsre-
sultaat (ebit-
da). „Twee tot
2,5 keer die
ebitda finan-
cieren we met
een bankle-

ning, dat is ongeveer 30% tot
50% van de overnamesom”,
zegt De Boeck. Maar door de
rentestijging van 2,3% naar
6% is die banklening wel
veel duurder geworden.

Opvallend is dat dit amper
invloed heeft op de waarde-
ring van bedrijven. Een
overname wordt door de ho-
gere rentelasten een stuk
duurder. De Boeck: „De
waardering is nu 5% tot
hooguit 10% lager. Dat is te
weinig voor een onderne-
mer om de verkoop niet te
laten doorgaan.”

De Boeck ziet wel een
enorme professionalisering
bij mkb-ondernemingen.
„Ik ken geen ondernemer
meer die geen corporate ad-
viseur heeft. Met ons nieu-
we fonds mikken we op een
rendement van 10% per jaar
na aftrek van kosten. Over
de afgelopen dertig jaar
hebben we ongeveer 10%
per jaar gehaald.”

piept. Het geld komt vooral
van ondernemers en ex-on-
dernemers. Het geeft aan
dat private equity populair
is om in te investeren. De
rente was negatief, aande-
len deden het afgelopen jaar
slecht en er is veel onzeker-
heid op de beurs. Dan zie je
dat private equity een goed
alternatief is. Dat maakt
funding voor ons wel een
stuk makkelij-
ker.”

Met het
nieuwe fonds
verwacht An-
tea de komen-
de jaren in tien
tot twaalf be-
drijven te in-
vesteren. Afge-
lopen jaar
baarde de
Haagse investeerder nog op-
zien door cafetariaketen
Kwalitaria over te nemen.
Daarnaast stak het geld in
letselschadebureau JBL&G,
ict-bedrijf Ventus en tech-
nisch dienstverlener The
People Group.

Interessanter
„We hebben afgelopen

jaar onderzoek gedaan naar
tweehonderd bedrijven en
zijn tot deze deals geko-
men”, vertelt De Boeck. „We
merken echt dat private
equity voor mkb-bedrijven
steeds interessanter wordt,
in plaats van een overname
door of een fusie met een
ander bedrijf. Mkb’ers wa-
ren tot enkele jaren geleden
nog heel terughoudend. Het
beeld over private equity
was dat we sprinkhanen wa-
ren die bedrijven leegaten.”

,,Ze dachten dat een over-
name door private equity
minder geld zou opleveren

slechts ƒ3 miljoen en daar
hebben we destijds drie
maanden over gedaan om
dat bij elkaar te krijgen”,
zegt De Boeck. „Dat was nu
binnen een paar dagen ge-

’Het mkb ziet ons niet
meer als sprinkhanen’

Private equity neemt vaker kleiner bedrijf over

Directeur en oprichter Robert
De Boeck van private equity-
huis Antea,
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Antea zit
inmiddels
in vijftien
bedrijven

door Gert van Harskamp

AMSTERDAM • Bedrij-
ven in het midden- en
kleinbedrijf en private
equity kunnen niet
meer zonder elkaar.
Private investeerders
zijn goed voor 50% tot
70% van de overnames
in het mkb, volgens
marktonderzoekers
Brookz en Marktlink.
Ook het verkopen van
een deelbelang neemt
een grote vlucht.

„Vorig jaar hebben wij vijf
grote deals gedaan”, zegt
Robert de Boeck, oprichter
en directeur van het Haagse
private equityhuis Antea.
,,Dat waren eigenlijk alle-
maal pre-exits. Dat zijn dan
ondernemers of directeur-
grootaandeelhouder (dga’s)
die een deel willen cashen
om zo hun risico te spreiden
en die tussen vijf en zeven
jaar hun zaak volledig willen
verkopen.”

Volgens De Boeck zijn dit
uitermate aantrekkelijke
deals voor private equity,
omdat zo’n bedrijf gewoon
door blijft gaan. „Het bedrijf
gaat door onder hetzelfde
management. Na de deal
hoef je als investeerder geen
nieuwe algemeen directeur
te zoeken die de onderne-
ming leidt. Dat is ideaal,
want probeer die maar eens
te vinden.”

Antea richt zich met een
belegd vermogen van in to-
taal zo’n €100 miljoen op het
mkb. Het heeft een belang
in vijftien mkb-bedrijven.
Vorig jaar wist Antea €50
miljoen op te halen bij 180
particuliere investeerders
voor inmiddels het negende
investeringsfonds sinds de
oprichting in 1992.

„In het eerste fonds zat

Sinds ik aan de lijn doe, ben ik me
veel meer bewust van die kleine
etiketjes achterop flessen slasaus,

kuipjes boter, bakjes humus en blikjes
0.0. In minuscule lettertjes kun je
aflezen hoeveel voedingsstoffen, vet-
ten (verzadigde en onverzadigde), zout
en calorieën ergens inzitten. Het
maakt een keuze die verantwoord is
voor je lijf ietsje makkelijker. Behalve
dan dat de calorieën zich doorgaans
verzamelen in producten die veel
lekkerder zijn.

Maar wat als je een verantwoorde
keuze wil maken die niet alleen reke-
ning houdt met jouw lijf, maar ook
nog met dierenleed, arbeidsomstan-
digheden in buitenlanden, CO2-uit-
stoot, verpakking, verspilling enzo-
voort? Niet. Te. Doen.

Tijdens een gezellig weekend van
onze kerk kregen we vorig najaar een
workshop met de pretentieuze titel
’God in de supermarkt’ over duur-
zaam consumeren. Aan de hand van
veel praktische informatie werd ver-
teld op welke manieren de productie
van onze voeding beslag legt op de
aarde. Aan het einde duizelde het mij.
Het maakt nogal uit of het tropische
fruit per boot of per vliegtuig hier
arriveert. Het maakt nogal uit of de
Nederlandse appel vers van het land
komt of uit de koeling. Soms legt

groente of fruit binnen Europa een
vervuilender weg af dan diezelfde
groente of fruit van verder weg.

Eet je minder vlees omdat je begaan
bent met dieren? Of hoop je zo het
klimaat te redden? Koop je wel of geen
blauwe bessen uit Chili, Zimbabwe of
Marokko? Goed voor de vezels, lekker
(toch ook niet onbelangrijk), maar wel
van ver. En heeft het zin minder vlees
te eten als je vervolgens wel avocado’s
koopt? Ben je bereid soms het dubbele
of driedubbele te betalen voor een
biologische kippenpoot? Is mijn cho-
cola, banaan en koffie gegarandeerd
slaafvrij gemaakt? Keuzes, keuzes,
keuzes, ik word er knettergek van.

Die workshop maakte het zo moge-
lijk nog erger. Er zitten aan al onze
voedingsmiddelen zoveel plussen en
minnen, die kun je als eenvoudige
consument nooit goed tegen elkaar
afwegen. Dat gevoel werd bevestigd in
een interview dat ik met Louise Fres-
co had (zaterdag in deze krant). Deze
wetenschapper en internationaal
erkende voedingsexpert beschrijft in
haar boek ’Ons voedsel’ wat er alle-
maal komt kijken bij het kweken,
telen, houden, produceren, verwerken
en transporteren van ons eten. Net als
bij die workshop sloeg ik ook na dat
gesprek en na lezing van haar boek op
til. Dit kan ik toch nooit allemaal
overzien?

Haar boodschap: relax, beste consu-
ment. Koop, kook en eet bewust. Maar
het is niet de taak van de consument
om te zorgen voor de zuinigste, duur-
zaamste en meest verantwoorde keu-
zes. Al die keuzestress is niet nodig.
Hier moeten overheid en grote bedrij-
ven aan de bak. Niet met verwarrende
stickertjes over ’biologisch’, ’natuur-
lijk’ of met een ’nutri-score’. Nee, wij
mogen van overheid en bedrijfsleven
verwachten dat alles wat we kopen
aan een basisstandaard voldoet.

Na afloop van het interview slaakte
ik een zucht van opluchting. U, na
lezing ervan, hopelijk ook.

Biokip

MARTIN
VISSER

Keuzestress in winkel:
wat mag je nog eten?

GELD
Het laatste nieuws over zaken die de portemonnee
raken. Tips en ideeën? Mail naar geld@dft.nl

Bernard
Vogelsang

De energiemarkt wordt dit jaar extra scherp
onder de loep genomen door de Autoriteit Con-
sument & Markt (ACM). Daarmee wil de toe-
zichthouder voorkomen dat mensen door sterk
schommelende energieprijzen in de problemen
komen. Ook gaat de ACM de komende tijd web-
shops en informatie over de energietransitie
strenger controleren.

Bij het scherpere toezicht op gas- en stroom-
leveranciers hoort de maandelijkse publicatie
van een energiemonitor, waarin de ACM uit-
eenzet hoe deze markt zich de maand daarvoor
heeft ontwikkeld. Daarmee wil de toezichthou-
der de markt transparanter maken en concur-
rentie tussen energieaanbieders aanjagen.

Ook de controle op onlinebedrijven wordt
aangescherpt. Zo gaat de ACM letten op de
manier waarop webshops keuzes van consu-
menten proberen te beïnvloeden. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door technieken te gebruiken
waarmee bezoekers verleid worden dingen te
doen die ze in eerste instantie niet eens wilden,
zoals een impulsieve aankoop. Ook kan een
webwinkel nep-recensies plaatsen om de aan-
dacht van negatieve recensies af te leiden.

Misleidende informatie dreigt volgens de
toezichthouder ook omdat de overstap naar
duurzame stroom nu heel erg in de belangstel-
ling staat. De ACM wil voorkomen dat „vage en
misleidende informatie over duurzaamheid”
consumenten op het verkeerde been zet.

Energieleveranciers en
webshops onder de loep
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IN SAMENWERKING MET: TOYOTABR ANDED CONTENT

Fedde maakt zich zorgen. Over het
milieu en de snelheid – in zijn ogen
traagheid – waarmee we de wereld
schoner maken. “Ik ben nog klein,
maar als ik het voor het zeggen had,
zou het veel sneller gaan.”

Over wat Fedde zelf aan het milieu
doet, is hij resoluut. “Ik ga altijd op de
fiets naar school”, zegt hij direct. Hij
realiseert zich dat er ook door volwas-
senen ‘heus wel wat’ wordt gedaan
om een schonere wereld te krijgen.
Maar het gaat hem allemaal te lang-
zaam. “Ik denk dat pas over 35 jaar de
auto’s schoon zijn”, zegt de Amstelve-
ner. “Ik denk niet dat de mensheid dat
wil. Misschien is er dan helemaal geen
mensheid meer.”

Goed nieuws voor Fedde
Als het aan Toyota ligt, wordt Fedde
positief verrast en is het wagenpark
veel eerder al schoner. De elektrifi-
catie van de auto’s gaat in rap tempo
door, met als doel om CO2-uitstoot
zo snel mogelijk terug te dringen.
En hoewel Fedde zich dus zorgen
maakt over de snelheid waarin de
wereld schoner wordt gemaakt,
geeft het mobiliteitsmerk juist vol
gas op duurzaamheid. Niet voor niets
staat het merk als een van de weinige
autofabrikanten in de top 50 van we-
reldwijde ondernemingen met oog

voor duurzame groei en zorg voor het
milieu.

Auto’s opwaterstof
Al in 1997 reed ‘s werelds eerste
hybride auto - de Toyota Prius - de
fabriek uit. De auto die deels door een
verbrandings- en deels door een elek-

trische motor wordt aangedreven, had
een veel lager verbruik en dus een
lagere uitstoot dan alles dat er des-
tijds te koop was. De Prius werd een
succes. Inmiddels zijn er naast de
hybride auto’s volledig elektrische
auto’s en is zelfs rijden op waterstof nu
mogelijk.

Als Fedde daarmee wordt geconfron-
teerd, reageert hij niet eens verbaasd.
“Ja, dat weet ik. Dan sluit je de auto
aan op een soort snoer en loopt er
water in. En dan kan de auto rijden.
Het is goed dat deze auto’s er zijn,
maar het moeten er veel meer wor-
den. Net als elektrische auto’s. Die laad

je op zoals je een telefoon oplaadt.
Waterstofauto’s moeten goedkoper
worden, dan komt er minder vies gas
de aarde op. Het milieu schoner ma-
ken is helemaal niet zo moeilijk.”

Auto van de toekomst
Wat Fedde betreft rijdt zíjn auto in
de toekomst overigens niet op wa-
terstof, maar op zonne-energie. “Met
van die zonnepanelen op het dak”.
En die auto heeft lampen die ook
worden gevoed door de zon. Goed
nieuws heeft hij trouwens nog voor
Toyota, want zijn droomauto heeft
toevallig banden van dit merk. “Dat
zijn goede banden”, weet Fedde
namelijk.

Beyond Generations: Fedde (11)

“Als we zo doorgaan, wordt het van kwaad tot erger en gaat dewereld naar de knoppen.” De 11-jarige Fedde is veel bezig
met hoe de wereld eruit zal zien voor zijn generatie. Samen met Toyota laten we daarom die generatie – waar het allemaal
om draait – aan het woord over de toekomst en de rol van auto’s daarin. En Fedde heeft oplossingen voor een beter milieu.

‘Schoner milieu is niet zo moeilijk’

Fedde: "Als auto's over 35 jaar
schoon zijn, bestaat de mens-
heid misschien niet meer."

Het kan Fedde allemaal niet snel
genoeg gaan en daar is Toyota Motor
Corporation het volledig mee eens.
Het wil omstreeks 2030 wereldwijd
circa 5,5 miljoen geëlektrificeerde
voertuigen verkopen, inclusief
één miljoen voertuigen zonder

enige schadelijke uitstoot (volledig
elektrisch enwaterstof-elektrisch).
Verder moet rond het jaar 2025 elk
Toyota en Lexusmodel leverbaar
zijn met een elektromotor of

geheel elektrisch zijn.
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