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Van de directeur
Daar waar de dagen nu weer korter worden, zie ik de lengte van de werkdagen van veel van onze leden juist toenemen. Bijna
dagelijks hoor ik van de toenemende drukte in de praktijken van de RV’s. De aantrekkende waarderings- en transactiepraktijk
en het zichtbaarder worden van het NIRV en de Register Valuator lopen mooi gezamenlijk op: een goede ontwikkeling!
Ook het aantal deskundigenverzoeken dat het NIRV bereikt neemt toe. Daar waar vroeger een rol was weggelegd voor de
voorzitter van de Kamer van Koophandel in de aanwijzing van een deskundige bij geschillen tussen aandeelhouders, vult de
efficiënte procedure van het NIRV deze rol meer en meer in. Het is inmiddels dan ook ‘common practice’ om in statuten en
(aandeelhouders)overeenkomsten een door het NIRV te benoemen Register Valuator aan te wijzen als beslechter van mogelijk
toekomstige waarderingsissues.
Deze editie van Van Waarde bevat weer een aantal lezenswaardige artikelen. Frank van der Noll, lid van de examencommissie
van het NIRV, en het recent verwelkomde NIRV-lid Michael Morauw lichten in ‘Insight’ de route naar de RV-titel toe. In ‘De
deskundige’ gaat Sander Schilder in op de bedrijfsopvolgingsregeling en het waarderingsrapport. In de rubriek ‘De stelling’
treft u de visie van Chris de Vries en Alexander van Rossum op de invloed van beschermingsconstructies op de waarde van
een onderneming. In ‘De transactie’ wordt een inkijk gegeven in de overname van Modulo door Applied Tech Systems. Tot slot
gaat Gerald Holdrinet in op een recente rechterlijke uitspraak over de waarde van een softwaretool.
Ik wens u veel leesplezier.
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Van Waarde is het (digitale) magazine
van het NIRV (Nederlands Instituut voor
Register Valuators) met opiniërende
artikelen over de huidige financiële en
economische actualiteit en business valuation.
Het magazine verschijnt 4 keer per jaar
Wilt u het magazine ontvangen?

Marius van Prooijen

Directeur NIRV

Mail dan naar info@vanwaardemagazine.nl
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insight

Meer wegen leiden
naar de RV-titel
Tot voor kort kregen alleen kandidaten met een vooropleiding toegang tot het assessment
bij het NIRV. Tegenwoordig worden ook ‘aantoonbaar gekwalificeerde’ kandidaten toegelaten. Doel is om het aantal Register Valuators snel uit te breiden. “Het gaat vaak om mensen
met tientallen jaren ervaring in de transactiepraktijk. Die kunnen een aanwinst zijn voor de
beroepsgroep”, aldus Frank van der Noll, lid van de examencommissie van het NIRV.

Er staan momenteel ongeveer 250 leden ingeschreven
in het register van Register Valuators. Als het aan het
NIRV ligt worden dat er snel meer. Nu schakelen ondernemers voor een bedrijfswaardering soms geen RV in,
maar bijvoorbeeld een registeraccountant, waarvan er
ruim 20.000 zijn. En dat terwijl waarderen een vak op zich
is. “Waarderen is veel meer dan een rekenexercitie”, zegt
Michael Morauw van Morauw Management & Consulting.
“Je bekijkt een bedrijf in zijn hele context. Je betrekt er
economische, fiscale en juridische aspecten bij en beoordeelt marktomstandigheden nu en in de toekomst. Het is
die ‘holistische benadering’ die het vakgebied voor mij zo
interessant en veelzijdig maakt.”
Het assessment
Morauw volgde in 2014 de opleiding Business Valuation
aan de Rotterdam School of Management. Sinds zijn assessment bij het NIRV mag hij ook RV achter zijn naam
zetten. Uitgangspunt voor het assessment is altijd een
bestaand waarderingsrapport. Aan de hand daarvan worden vaktechnische expertise, kennis van de gedrags- en
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beroepsregels en professionaliteit van de aankomende
RV als gesprekspartner getoetst. Morauw: “Een goede
Register Valuator moet de aannames waarop zijn waardebepaling zijn gebaseerd kunnen onderbouwen. Hoe heb
je de groeiverwachting van het bedrijf beoordeeld? Hoe
heb je de vermogenskostenvoet vastgesteld? Je moet de
keuzes die je hebt gemaakt kunnen verhelderen.”
Een aanwinst voor de beroepsgroep
Tot een jaar geleden stond het assessment alleen open
voor kandidaten met een diploma Business Valuation
van een van de drie geaccrediteerde opleidingsinstituten
(RSM, TIAS en RUG). Vorig jaar is besloten om ook aantoonbaar gekwalificeerde kandidaten zonder deze vooropleiding toe te laten. Die worden dan wel diepgaander
geëxamineerd en moeten een dubbel waarderingsrapport verdedigen. Mensen met veel ervaring in de fusie- en overnamepraktijk zijn volgens Van der Noll
een aanwinst voor het NIRV: “Temeer omdat de
positie van RV’s in de waarderingspraktijk aan
belang wint als we met meer zijn.”
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Bedrijfsopvolging binnen de familie:
over schenkbelasting en vrijstellingen

dedeskundige

Bij een schenking van een onderneming aan een familielid komt onherroepelijk de fiscus
kijken. Gelukkig kent het successierecht sinds 2010 ruime vrijstellingen. Die verzachten de
financiële pijn en vergroten de kans op een succesvolle bedrijfsvoortzetting. Register Valuator
en fiscaal econoom Sander Schilder legt uit hoe de schenkbelasting wordt berekend.
Wie door een schenking binnen de familie ondernemingsvermogen krijgt en de onderneming voortzet, kan gebruikmaken
van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dat geval is minder schenkbelasting verschuldigd dan gebruikelijk in het successierecht. Bij de berekening van de verschuldigde belasting
is de waarde die in het economische verkeer aan de onderneming wordt toegekend het uitgangspunt. Die waarde wordt
bepaald alsof de onderneming wordt voortgezet (goingconcernwaarde), maar bedraagt ten minste de liquidatiewaarde.
Hogere liquidatiewaarde
In de praktijk is de goingconcernwaarde van een onderneming meestal hoger dan de liquidatiewaarde. In sommige
gevallen is de situatie omgekeerd. Dit komt met name voor
in de agrarische sector en de visserij. In deze sectoren zijn
de exploitatie-opbrengsten vaak relatief laag, terwijl men wel
over een enorm kapitaal beschikt in de vorm van landerijen,
productierechten of de sloopwaarde.
De fiscus prefereert DCF
In het belastingbesluit van 17 januari 2013 is vastgelegd hoe
de goingconcernwaarde berekend moet worden. Een deel
van dit besluit is op 16 november 2015 geactualiseerd. De
oorspronkelijk passage vermeldt dat de onderneming moest
worden gewaardeerd tegen de “intrinsieke waarde, waarop
vervolgens een correctie kan worden aangebracht wegens
over- of onderrentabiliteit”. In het geactualiseerde besluit is
die passage verwijderd. Kennelijk acht de fiscus uitsluitend
nog waardering op basis van de DCF-methode wenselijk, terwijl de DCF-methode in het vorige besluit alleen als keuzemogelijkheid was opgenomen. Uit interne bronnen is mij bekend
dat dit ook de gewenste aanpak is bij vooroverleg ten aanzien
van de waardering van de onderneming, ongeacht de sector.
6

Voorwaardelijke vrijstellingen
Om de (voorwaardelijke!) belastingvrijstelling van de BOR te
kunnen benutten is ook de liquidatiewaarde van belang. De
vrijstelling bedraagt € 1.063.479 (bedrag 2017) en 83% vrijstelling over alles daarboven. Hierbij gelden onder andere de
voorwaarden dat de schenker de onderneming ten minste vijf
jaar heeft gedreven en de verkrijger de onderneming nog ten
minste vijf jaar voortzet. Als de liquidatiewaarde hoger is dan
de goingconcernwaarde geldt nog een aanvullende vrijstelling
voor het verschil tussen beide waarden. Feitelijk komt het er
dan op neer dat voor de berekening van de fiscale vrijstelling
uitgegaan mag worden van de lagere goingconcernwaarde.
De BOR en het waarderingsrapport
De fiscaal gunstige BOR-regeling kent, ik zei het al, voorwaarden. De verkrijger moet de onderneming bijvoorbeeld vijf jaar
lang ongewijzigd voortzetten. Zelfs als de onderneming binnen die termijn door een faillissement wordt gestaakt, wordt
de gehele vrijstelling teruggenomen en volgt alsnog belastingheffing over de volle verkrijging. Bij de overdracht van een onderneming in het kader van de BOR is het dan ook van belang
om een waarderingsrapport
op te stellen dat –als de liquidatiewaarde hoger is dan
de goingconcernwaarde –
beide waarden vermeldt. Als
niet wordt voldaan aan de
voorwaarden van de BOR
dan is de hogere liquidatiewaarde immers bepalend
voor de hoogte van de alsnog te heffen schenkbelasdrs. Sander Schilder FM RV
Santax Fiscaal Economen, Volendam
ting.

E E N

V O O R B E E L D

In dit voorbeeld gaan we uit van een fictieve onderneming met een liquidatiewaarde van
€ 5 miljoen en een goingconcernwaarde van € 3 miljoen.
Verkrijging
Af:
100% vrijstelling verschil liquidatiewaarde € 5 miljoen -/lagere goingconcernwaarde € 3 miljoen
100%-vrijstelling van (afgerond) € 1 miljoen vrijstelling*
83% vrijstelling van saldo
Totaal voorwaardelijke vrijstelling:
Belaste verkrijging:

€ 5.000.000

€ 2.000.000
€ 1.000.000
€ 1.660.000

€ 4.660.000
€ 340.000

* Werkelijke vrijstelling 2017 bedraagt € 1.063.479

7

vanwaarde

destelling
Demissionair minister Kamp wil een verplichte wachttijd invoeren voor bedrijven die ten prooi dreigen te vallen aan een
vijandelijke overname. In zijn State of the European Union van 13 september jl. kondigde ook Juncker maatregelen aan: “Europa
moet altijd zijn strategische belangen verdedigen. Daarom stellen wij een nieuw EU-kader voor overnames voor”. Er lijkt een
tendens om de landelijke en Europese belangen te beschermen door het invoeren van beschermingsconstructies bij overnames
door partijen van buiten de Europese regio. Ook voor niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn er beschermingsconstructies
mogelijk zoals certificering, verlettering van aandelen en beperking van stemrechten. De stelling luidt:

“Beschermingsconstructies verlagen
de waarde van een onderneming”

Chris de Vries RV
Eigenaar Value Drivers
Business Valuators
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Nee. De waarde van een onderneming wordt vastgesteld
door te kijken naar de toekomstige geldstromen. Beschermingsconstructies hebben daar geen invloed op.
Verdiencapaciteit, unique selling points en risicoprofiel
worden niet door beschermingsconstructies aangetast.
Ze kunnen wel een negatieve invloed hebben op de prijs
van de onderneming. Partijen moeten zich bij een poging
tot een overname beter voorbereiden, ze maken meer
kosten en de kans dat de overname slaagt is kleiner. Dat
zijn barrières in de courantheid van de transactie. Dat
heeft invloed op de prijsvorming die op de beurs plaatsvindt.
Ondernemingen beschikken soms over aandelenconstructies die investeerders en operationeel management
verschillende zeggenschapsrechten geven. In bedrijven
als Aalberts Industries, VDL en Heineken wordt zo de
familiestructuur gescheiden van de ondernemingsstructuur. Dat is in principe positief. Als twintig familieleden
hun zegje komen doen over belangrijke beslissingen krijg
je een Poolse landdag.
Vanuit het oogpunt van een duurzame economie juich
ik maatregelen om Europese ondernemingen te beschermen tegen investeerders van buiten de regio toe.
Europese businessmodellen zijn meer gericht op duurzame ontwikkeling dan Chinese en Amerikaanse. Het
zogenoemde Rijnlandse model stelt niet het aandeelhoudersbelang voorop, maar kijkt naar de belangen van alle
stakeholders. Dit soort aspecten weegt steeds meer mee
in de beoordeling van het risicoprofiel van een onderneming en dus de waardebepaling.
De beschermingsconstructies die Kamp en Juncker voorstellen hoeven een overname overigens niet in de weg te
staan. Alleen de toetsing is steviger. Past de overname
binnen het Rijnlandse model, dan kan de transactie gewoon doorgaan.

Alexander van Rossum,
M&A-Adviser/Founder
Fortaleza Capital

Geheel mee eens. Als het door beschermingsconstructies moeilijker wordt om je aandelen te verkopen dan heeft dit negatieve gevolgen voor de waarde van de onderneming. Zeker bij familiebedrijven zie je dat vaak gebeuren: er verschijnt een mooie koper
en dan gaat een familielid met een prioriteitsaandeel dwarsliggen. Eén zo’n aandeel
kan de houder het recht geven om majeure beslissingen te blokkeren. Dat is niet slim
afgesproken. Er komt geen deal tot stand, je kunt de waarde van de onderneming niet
verzilveren en een eventuele sterkere groei in een nieuwe (bij een overname) of gecombineerde (bij een fusie) aandeelhoudersconstellatie wordt niet gerealiseerd.
Als een bedrijf naar de beurs gaat, maakt het zijn aandelen verhandelbaar. Dat is de
afspraak. Dan moet je ook consequent zijn en kun je niet andere landen gaan uitsluiten
omdat zij hun businessmodel anders inrichten of omdat, zoals toen América Móvil destijds een bod op KPN uitbracht, er ‘een enge Mexicaan’ achter zou zitten. Het houdt
het management scherp als je weet dat je bij onderpresteren wordt overgenomen door
een partij die het beter kan. Beschermingsconstructies bieden een bestuur de gelegenheid om achterover te leunen en daarmee potentiële waardevermeerdering niet te
creëren.
Als een bedrijf besluit om de deur op slot te doen, dan is dat een keuze. Ik kan me
voorstellen dat dit voor sectoren zoals defensie of voor bepaalde ict-bedrijven ook een
verstandige keuze is. Maar het optimaliseert de waarde van het bedrijf niet om bepaalde potentiële kopers bij voorbaat uit te sluiten. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Bij
een een-op-een-transactie krijg je gemiddeld genomen minstens tien procent minder
voor je bedrijf dan wanneer je meer partijen uitnodigt om een bod te doen.
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detransactie

ATS geeft
softwarebedrijf
een grotere
motor

Al in 2014 benaderden Tonie Huizer, Dirk Bruinsma en Pa
Patrick Krootjes overnamespecialist Gerda Briggeman RV van
Diligence voor een waardebepaling van hun bedrijf. Een jaar
Molater volgde de opdracht om de verkoop te begeleiden. Mo
produlo ontwikkelt maatwerksoftware ter verbetering van pro
jaarductie- en logistieke processen. Het bedrijf heeft een jaar
omzet van circa € 1 miljoen, tien medewerkers en een sterke
focus op de vleesindustrie.
MES/MOM
Briggeman trad op als waarderingsspecialist en dealmaker.
informatieNa een update van de waardering stelde ze een informatie
memorandum op en zette een advertentie online. “Software
engineers zijn schaars dus de belangstelling was groot”, zegt
uiteinze. “De perfect match zat er alleen niet bij. Die heb ik uitein
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In januari 2017 werd Modulo onderdeel van ATS
Applied Tech Systems B.V. Het hele team werkt
inmiddels voor ATS, inclusief de drie directeurgrootaandeelhouders. Die kregen
de koopsom deels in contanten,
deels in aandelen ATS betaald.
Tonie Huizer: “Dat geeft wel aan hoe
gecommitteerd we zijn aan onze
beslissing.”

delijk zelf gevonden in het wereldwijd opererende ATS. Ik
heb ze benaderd, en het klikte.” Huizer: “Gerda vond met
ATS een bedrijf dat op exact dezelfde laag in de automatiseringspiramide focust als wij: Manufacturing Execution
Systems (MES/MOM). Alleen bedient ATS een hele wijde
range van productiebedrijven, van producenten van vliegtuigmotoren tot whisky distillery’s. Modulo zit in een echte
nichemarkt.” Bij ATS ontbrak nog een specialist in de vleesindustrie, terwijl die specialisatie voor Modulo juist beperkingen meebracht.
Naar de wereldtop
In januari 2017 passeerden de aandelen en ging het hele
team over naar ATS. Ook de voormalige eigenaren bleven
aan boord van het bedrijf, dat nu is voorzien van een grotere

motor. Huizer: “Onder de paraplu van ATS kunnen we verbreden en een topniveau in de wereld bereiken. Én we kunnen ons weer richten op waar we goed in zijn: ontwikkeling
en consultancy. Voor ons is dit het ideale scenario.”
De RV is onafhankelijk
Vermeldenswaardig in het verhaal is de bijzondere rol die
Briggeman vervulde. Een deel van de koopsom werd namelijk voldaan in certificaten van aandelen. De kopers waren
zodanig overtuigd van Briggemans professionaliteit dat ze
haar vroegen om de ruilverhouding vast te stellen en de aandelen ATS te waarderen volgens de DCF-methodiek die ze
bij Modulo had gehanteerd. Briggeman: “Een Register Valuator is onafhankelijk, zeiden ze, dus dat kan jij.”
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inhoudelijk

Rechterlijke uitspraak:
“De waarde van een softwaretool
is de kostprijs van de arbeid”
De economische waarde van een softwaretool staat gelijk
aan de hoeveelheid werk die de ontwikkelaar erin heeft

gestoken. Dit was de strekking van de kop boven een artikel in
Accountancy Week (20-3-2017). Gerard Holdrinet RV, valuator
in dispute valuation bij BHP & Co, viel bijna van zijn stoel: was

de arbeidswaardeleer van Karl Marx c.s. leidend geworden in
het denken over economische waarde?
Dit kan niet waar zijn, was Holdrinets eerste reactie toen hij de
kop ‘Waarde van tool is de nog niet gerealiseerde opbrengst
van arbeid’ las boven het artikel in Accountancy Week. Toen
die ook nog leek te zijn gestoeld op een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, begon hij het hof onwillekeurig
te verdenken van een politieke uitspraak. Wat was er aan de
hand? Holdrinet: “De economische waarde van een goed kun
je uiteraard niet zonder meer koppelen aan de hoeveelheid arbeid die de productie ervan gekost heeft. Dat is in ieder geval
de algemene consensus, dat zal iedereen die regelmatig Van
Waarde leest beamen. De intrigerende kop prikkelde wel tot het
lezen van het artikel en tot het opzoeken van het vonnis. Wat dat
betreft verdient de redacteur een dikke pluim.”
Het geschil
En dan blijkt de soep toch niet zo heet gegeten te worden als hij
werd opgediend. De zaak betreft een systeemprogrammeur die
in de jaren negentig in privé een softwaretool heeft ontwikkeld,
die hij in 2001 inbracht in zijn eenmanszaak. Hij activeerde de
tool op de balans voor een door hem geschatte waarde in het
economisch verkeer van € 250.000. Dit gaf aanleiding tot een
geschil met de belastinginspecteur, die vond dat de kostprijs

van de tool op de balans zou moeten staan: € 5.000. Dit bedrag
zou vervolgens het uitgangspunt zijn voor de berekening van de
jaarlijkse afschrijving.
Holdrinet: “Goederen die vanuit het privévermogen worden ingebracht in het ondernemingsvermogen, worden gewaardeerd
tegen de waarde in het economisch verkeer. Maar in de fiscale
wetgeving is een uitzondering gemaakt op die regel, oordeelde
het gerechtshof. Zonder die uitzondering zou activering van
goederen tegen een hogere waarde er in een later stadium toe
leiden dat een deel van de in de onderneming gerealiseerde opbrengsten buiten de belastingheffing zou blijven. Dat is strijdig
met het stelsel van de wet.” Met andere woorden: de belastinginspecteur kreeg gelijk.
Waarde economisch verkeer
De uitleg van het begrip waarde in deze situatie is goed te begrijpen en te verdedigen, vindt Holdrinet. “Het toont wel aan hoe
belangrijk het is om het begrip waarde altijd in zijn context te
bezien. Opvallend is ook dat het gerechtshof refereert aan de
term ‘waarde in het economisch verkeer’. Op zich is dat niet zo
vreemd. Het is een term die is ontwikkeld in de fiscale praktijk
Lees verder op pagina 14 >>
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en het hof behandelde hier ook een fiscale kwestie. Maar de
term heeft zich ontwikkeld tot iets wat in bredere kring wordt
toegepast, ook buiten het fiscale domein. In statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en dergelijke komt het begrip bijvoorbeeld ook vaak voor.”
It takes two to tango
Soms wordt de formulering ‘waarde in het economisch verkeer’ volgens Holdrinet te snel en ondoordacht in regelingen
opgenomen. “Als je de definitie van de term goed beschouwd,
dan wordt bedoeld: ‘De prijs die bij aanbieding van de zaak ten
verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed’. Buiten het feit dat het hier gaat om een prijs en niet een
(economische) waarde - wellicht een subtiel verschil, maar toch
wel een wezenlijk punt - is de definitie van het begrip toch wel
erg eenzijdig. Het is duidelijk geschreven vanuit de positie van
een verkoper en wat onder ideale omstandigheden zijn beste
prijs zou kunnen worden. Maar: it takes two to tango!”

opmerkelijkeovername
Niet altijd zal deze eenzijdige duiding de bewuste bedoeling
zijn van de uitwerking van een regeling, benadrukt Holdrinet.
“In een specifieke context kunnen bedoelingen wellicht ook
wat evenwichtiger worden geformuleerd. Een Register Valuator kan ondernemers daarbij assisteren. Want ja, de clausule
waarop het gerechtshof zich beroept komt vaak pas na jaren
weer boven water. En die kan dan bij nader inzien niet zo passend blijken te zijn.”

Gerard Holdrinet RA MBV RV,
valuator in dispute valuation bij
BHP & Co

TMG verkoopt 47 bladen aan
BDUmedia
De grote uitgevers mogen dan niks meer in lokale media
zien, BDUmedia gelooft juist in hyperlokaal nieuws. “Het
nieuws van om de hoek, daarin zijn mensen geïnteresseerd,”
aldus uitgever Wiljo Klein Wolterink (Barneveldse krant, 283-’17). BDU zegt liefst 84 procent van de huishoudens in het
verspreidingsgebied te bereiken.
Goed voor de drukpersen
BDU kocht onlangs 47 huis-aan-huisbladen van de Holland Media Combinatie, een dochter van de Telegraaf Media
Groep. TMG noemde de bladen vorig jaar al ‘onvoldoende
rendabel’. Volgens Klein Wolterink is de overname juist goed
nieuws voor de drukpersen, die BDU nu optimaler kan inzet14

ten. Bovendien valt online nog veel winst te behalen; veel titels die het bedrijf overneemt doen weinig aan internet. TMG
benaderde BDU zelf. Door het gezamenlijke adverteerdersbureau ProMille Media bestaan tussen beide uitgevers korte
lijntjes.
Het Barneveldse mediabedrijf had tot voor kort dertig lokale
merken in overwegend midden-Nederland. Daar komen dus
47 titels bij in de regio’s Haarlemmermeer, Leiden, ’t Gooi en
Noord-Holland. Een mega-operatie, die in mei van start ging.
Met de overname is BDU in een klap de tweede huis-aanhuisuitgever van Nederland, na de Persgroep.
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Gezocht: waarderingsdeskundige
Gevonden: RV m/v

U heeft in uw praktijk regelmatig te maken met zaken waarbij waardering van een onderneming of een
schadeclaim aan de orde is. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in
de bepaling van de waarde van een onderneming. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het
volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd
om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken op te lossen.
En waar vind je die RV’er dan?
Juist.... www.nirv.nl

