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Van de directeur
Het NiRV speelt meer en meer een prominente rol in de beslechting van geschillen. Alleen in de maand september heeft het NiRV
invulling mogen geven aan vier deskundigenverzoeken. Daar waar vroeger de Voorzitter van de Kamer van Koophandel werd
verzocht om buitengerechtelijk een deskundige aan te wijzen bij geschillen of tegenstrijdige belangen 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 voor te sorteren en een door het NIRV te benoemen Register Valuator aan te wijzen als
beslechter van mogelijke toekomstige waarderingsissues. Daarnaast zijn verschillende Register Valuators gespecialiseerd in
het optreden als gerechtelijk deskundige.
Deze editie van Van Waarde bevat weer een aantal lezenswaardige artikelen. Lex van Teeffelen en Jaap Koelewijn bediscussiëren
de stelling “Bitcoin is geen belegging”. In ‘De deskundige’ wordt de procedure voor een deskundigenbenoeming door het NiRV
toegelicht. In de rubriek ‘Insight’ treft u de introductie door Nyenrode Business Universiteit van de door het NiRV geaccrediteerde
opleiding Business Valuation. In “De transactie” wordt een inkijk gegeven in de acquisitie van een meerderheidsbelang
door Berk Partners in de producent van kokosbrood. Tot slot wordt ingegaan op een recente opmerkelijke overname in de
visverwerkingsindustrie.
Ik wens u veel leesplezier.

Marius van Prooijen
Directeur NIRV

3

vanwaarde

Nyenrode
ziet toekomst in
business valuation
Nyenrode Business Universiteit start dit
jaar met de opleiding Business Valuation.
Het is daarmee het vierde opleidingsinstituut in Nederland dat studenten klaarstoomt tot Register Valuator. “Het vak
heeft toekomst”, zegt Jan Vis, adjunctprofessor en, samen met Tom Berkhout,
programmadirecteur Business Valuation
aan Nyenrode.
De eerste colleges Business Valuation gaan op 27 september van start aan Nyenrode. Verder zal op 7 en 8 december
a.s. een tweedaags PE-programma worden aangeboden
met als thema ‘Waarderen: in Goede Tijden en Slechte Tijden’. Jan Vis: “Nyenrode heeft een sterke naam op het gebied van opleidingen voor register accountants en register
controllers. Dan is een leergang voor Register Valuators een
logische toevoeging. Er wordt veel gewaardeerd; bij fusies,
overnames en geschillen, en ook bij bedrijfsmatig vastgoed
wordt steeds vaker gebruik gemaakt van methodes die
waarderingsspecialisten hanteren. We verwachten dat de
beroepsgroep de komende tijd in omvang verdubbelt.”

economische theorie, maar alleen voor zover die voor het
praktisch handelen van de Register Valuator van belang is.”

Praktijkgericht
Wie zich in het register van Register Valuators wil laten inschrijven kon voor de vereiste vooropleiding al terecht bij
TIAS in Tilburg, RSM in Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen. Nyenrode onderscheidt zich volgens Vis door de focus te leggen op het in de praktijk functioneren van de Register Valuator. Vis: “Daarmee bedoel ik niet dat de theorie er
niet toe doet, want niets is zo praktisch als een goede theoretische achtergrond. We starten dan ook met een stevig stuk

Direct aansluitend is een assessment bij het NiRV mogelijk.
Hier komen ook gedrags- en beroepsregels aan de orde en
wordt getoetst of de kandidaat inderdaad zelfstandig kan
functioneren in de beroepspraktijk. Wanneer dit volgens Vis
het geval is? “Als de kandidaat analytisch kan denken, theoretische regels kan omzetten naar praktisch handelen én
integratief kan denken. Want zowel economische als fiscale
en juridische aspecten hebben invloed op de waarde van
een bedrijf.”
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Integratief denken
Aankomende studenten krijgen een intakegesprek en dienen een master of doctoraaldiploma Bedrijfseconomie (of
gerelateerde studie) te kunnen laten zien. Maar ook studenten met een HBO-achtergrond die aantoonbaar beschikken
over relevante werkervaring en een academisch denk- en
werkniveau kunnen worden toegelaten. De opleiding is in
één collegejaar af te ronden en sluit af met de verdediging
van een waarderingsrapport uit de praktijk.

insight
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“Bitcoin is gee

Lex van Teeffelen,
lector Financiële en
Economische Advisering
bij de Hogeschool Utrecht
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“Ik zou niet weten waarom niet. Een Bitcoin is een digitale code die wordt gemined
door een computer en die je kan verhandelen op een Bitcoinbeurs. Dat Bitcoin niet
liquide is wil niet zeggen dat het geen belegging is. De Bitcoin moet worden omgewisseld naar een andere cryptomunt, die wel gekoppeld is aan de dollar. Die beurzen zijn
niet goed beveiligd. Als ze worden gehackt, kan de code worden gestolen en ben je je
Bitcoin hem kwijt. Zo zijn al veel coins verdwenen. De zwakste schakel in het geheel
zijn die beurzen.
Bitcoin is een token waaraan een financiële waarde kan worden gehangen door vraag
en aanbod. Net als gewoon geld eigenlijk, dat is ook niet meer dan een gedrukt stukje
papier. Vroeger werd ons geld gedekt door goud, maar de goudstandaard is in 1971
losgelaten. Nu hebben we fiatgeld. Ons gebruik ervan is gebaseerd op vertrouwen.
Dat vertrouwen wordt onderbouwd door de wet, waarin staat dat het een betaalmiddel
is. Maar de ECB heeft de afgelopen jaren veel geld bijgedrukt en al dat geld vertegenwoordigt geen enkele onderliggende economische waarde. Dat is een probleem.
De centrale banken beschouwen het niet als geld en er is geen toezicht van de financiële autoriteiten. Cryptomunten zijn dus geen wettig betaalmiddel. Maar cryptomunten
zijn juist ontwikkeld om de centrale banken te omzeilen. Binnen de community’s rond
cryptomunten vindt wel steeds meer regulering plaats. Zowel in software ontwikkeling
als in uitgifte van parallelle cryptomunten en investeringsvehikels zoals Secured Token
Offerings.
Ik beschouw Bitcoin als een heel speculatieve belegging. Stijgt de vraag, dan stijgt ook
de waarde en verder is het wat de gek ervoor geeft. Maar de aandelenkoersen weerspiegelen ook lang niet altijd de intrinsieke waarde van het bedrijf. Een koers die vijftig
keer de winst van het bedrijf bedraagt? Dat kan toch niet, en toch gebeurt het. Dat
heet sentiment in de markt.
Ik denk dat cryptovaluta op enig moment als trackers op de aandelenbeurzen zullen
worden verhandeld. Al heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC verzoeken daartoe
nog steeds afgewezen.”

destelling

en belegging”

Jaap Koelewijn,
eigenaar van adviesbureau
Financieel Denkwerk en
hoogleraar Finance aan
Nyenrode Business Universiteit

“De achterliggende vraag is: heeft Bitcoin economische waarde? Als dat zo is, dan kun
je erin beleggen, anders is het alleen een speculatief instrument.
De technologie achter Bitcoin is blockchain. Dat is een interessante, veelbelovende
technologie die steeds verder wordt doorontwikkeld en op termijn misschien rendement kan gaan opleveren. Maar je weet niet of en hoeveel het gaat opleveren. En dan
is er ook nog de vraag in wélke cryptomunt je moet stappen. Ik bereidde laatst een college voor over start-ups en kwam een oude lezing tegen over Amazon.com. Dat was
een heel onzekere investering in 1999. Als je heel optimistisch was kon je er met heel
veel creativiteit waarde in zien en kon het misschien wel 40 miljard waarde worden.
Ik geloof dat het nu 900 miljard waard is! Want als je eenmaal de grootste webwinkel
bent dan haal je ook meteen álle klanten naar je toe. Dat is met cryptovaluta in feite
hetzelfde.
Bitcoin kan dus waardevol worden, maar het is uitermate onzeker. Daarmee is het
geen beleggingsvehikel, maar een speculatief vehikel. Onder beleggen versta ik dat
je geld investeert in iets waar een geldstroom uit voortkomt. Een aandeel in Unilever
beschouw ik bijvoorbeeld als een reguliere belegging. Ik ken het businessmodel van
Unilever, ik weet wat het ongeveer waard is en ik weet zeker dat het een kasstroom
oplevert. Maar Bitcoin levert nog geen kasstroom op. Een investering in Bitcoin is gebaseerd op de verwachting dat je er ooit geld mee gaat verdienen en dat het echt een
betaalmiddel wordt. Dus je bent vooralsnog overgeleverd aan een complex en moeilijk
te doorgronden systeem. Daar komt bij dat cryptomunten weliswaar driftig op allerlei
markten worden verhandeld, maar niet op de gereguleerde beurzen die onder toezicht
staan van een toezichthouder. Dat maakt het heel risicovol.”
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Onafhankelijk waarderi
Wend u tot

Bij een zakelijk geschil kunnen de emoties hoog
oplopen. Gaan partijen uiteen, dan zijn zowel de
onderneming als de betrokkenen gebaat bij een
onafhankelijk deskundige die snel duidelijkheid kan
bieden over de economische waarde van het bedrijf.
Het NiRV heeft een klantvriendelijke procedure voor
de benoeming van onafhankelijk deskundigen.

Goede afspraken maken doe je het best bij aanvang van een
samenwerking, als partijen nog met elkaar door een deur kunnen. Dit inzicht is inmiddels breed doorgedrongen in het bedrijfsleven. Vaak wordt bij de oprichting van een bedrijf al vastgelegd welke route partijen volgen als ze weer uiteen gaan.
Ook notaris en bedrijfsjurist dringen daar op aan. Zo schrijft
de aandeelhoudersovereenkomst doorgaans de inschakeling
van een onafhankelijk deskundige voor om de waarde van de
onderneming vast te stellen. Dit biedt het voordeel dat bij een
geschil de vaak kostbare en tijdrovende gang naar de rechter
wordt voorkomen. En zeker bij zakelijke conflicten binnen een
samenwerkingsverband is een snelle procedure van belang.
Onenigheid gaat immers mogelijk ten koste van de rust en
focus in de bedrijfsactiviteiten.
Snelle procedure
Tot 2014 wees de voorzitter van de Kamer van Koophandel
onafhankelijk deskundigen aan. Sinds een aantal jaar heeft
het NiRV die taak overgenomen. Wie een onafhankelijke waarderingsspecialist zoekt, kan via www.nirv.nl kosteloos een
deskundigenverzoek indienen. Om een goed match te kunnen realiseren tussen de aanvrager en de Register Valuator
(RV), zal het NiRV eerst contact opnemen met de aanvrager
en de formulering zo passend mogelijk maken. Vervolgens
wordt het verzoek naar de leden gestuurd. RV’s die beschikken over het gevraagde profiel melden hun beschikbaarheid
bij het NiRV. Uit de reacties selecteert het NiRV door middel
van loting het gevraagde aantal RV’s (doorgaans een tot drie).
8
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ingsdeskundige nodig?
het NiRV
Uit die selectie kan de aanvrager zelf een keuze maken, bijvoorbeeld op basis van het openbare profiel van de RV op de
website van het NiRV. De benoemingsprocedure duurt al met
al hooguit vijf dagen en is daarmee kort, snel en transparant.
Bindende waarde
De duur van het vervolg is afhankelijk van het type opdracht
en de context van de opdracht. Hierbij valt onder andere te
denken aan een bindend advies of een niet-bindend advies.
In de rol van onafhankelijk deskundige zal de RV zorgvuldig
de belangen van partijen wegen, en daarom te allen tijde hoor
en wederhoor toepassen. Daarnaast zal de RV uitgangspunten voor de waardering toetsen aan externe bronnen, zoals
marktanalyses en brancherapporten. Hieruit volgt een waarderingsrapport met daarin een bindend of niet-bindend advies
omtrent de waarde of prijs. Bij een bindend advies committeren partijen zich op voorhand aan het advies van de RV en
zal men het gehouden belang in onderneming voor de door
de RV vastgestelde waarde of prijs (ver)kopen. Dit is spannend voor betrokkenen, die moeten gaan handelen op basis
van een nog onbekende uitkomst. Maar het bindend advies is
ook heel pragmatisch. Want als al is gebleken dat partijen er
samen niet uit komen, is het wel zo prettig als een onafhankelijke derde de knoop doorhakt.

DESKUNDIGENVERZOEK
Zoekt u een onafhankelijk deskundige? Doe een
deskundigenverzoek. Al onze leden zijn gehouden
aan de gedrags- en beroepsregels en het tuchtrecht
van het NiRV.

https://www.nirv.nl/nl/contact/deskundigenverzoek
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Berk Partners heeft dit voorjaar een meerderheidsbelang
verworven in Theha b.v. Theha is gespecialiseerd in
kokosproducten en vooral bekend van het typisch
Nederlandse broodbeleg kokosbrood. Frank Govaert,
Register Valuator en partner van Berk Partners spreekt
van ‘een mooie investering in een stabiel bedrijf met
groeipotentie’.

Theha b.v. maakt al sinds 1954 kokosproducten. Het bedrijf
is de enige producent ter wereld van kokosbrood en heeft
daarnaast verschillende varianten zachte kokosblokjes in
het assortiment, die onder meer worden verwerkt in granola’s en notenmixen. Het familiebedrijf heeft twintig medewerkers en een jaaromzet van circa € 5 miljoen. Het werd
tot voor kort geleid door Bram Theunisse. Deze kleinzoon
van de oprichter wist de afgelopen jaren een sterke groei te
realiseren. Om verdere groei mogelijk te maken gaf de DGA
het roer in april over aan Berk Partners, Gijs Kakebeeke en
René Jansen.
Betrokken investeerders
Berk Partners is meer dan alleen een financiële partner, zegt
10

Govaert, die lid is geworden van de raad van commissarissen van de onderneming: “We zijn een betrokken investeerder, die gevraagd en ongevraagd advies geeft.” Berk Partners vond in haar netwerk Gijs Kakebeeke, een manager
met een relevante achtergrond. Samen met Jansen, die al
bij Theha werkzaam was, gaat hij de dagelijkse leiding voeren. Bram Theunisse blijft als minderheidsaandeelhouder en
commissaris verbonden aan het bedrijf. Govaert: “Op deze
manier voegen we externe ervaring toe en behouden we ook
de interne kennis en kunde.”
Overtuigende scenario’s
Berk Partners is al 25 jaar als investeerder actief. Theha b.v.
is de eerste deelneming van het vijfde fonds: het Berk Part-

Berk Partners stapt
in kokosbrood

ners Groeifonds, dat op 6 april jl. begon met een eerste closing op een commitment van € 25 miljoen. Govaert kon het
investment committee met zijn berekeningen van het rendement bij verschillende scenario’s voldoende overtuigen.
Govaert: “Theha beschikt over een stabiel product, dat een
vaste waarde in de schappen heeft, én over een internationaal product met groeipotentie. We zien nu al dat die groeiverwachtingen zich materialiseren: er zijn dit jaar vijf klanten
bij gekomen.”
Het groeifonds hoopt het toegezegde kapitaal van investeerders binnenkort te verhogen tot € 40 à € 50 miljoen. Govaert:
“Daarnaast zullen we voor het einde van het jaar nog minstens één andere transactie doen, waarschijnlijk in de innovatieve maakindustrie.”

detransactie

Frank Govaert,
Register Valuator en partner van Berk Partners
11

vanwaarde

De bedrijfso
aandelen of a

Bij de verkoop van een ond

verkoper onvermijdelijk voor de

te staan. Voor een besloten ve

twee smaken: u (ver)koopt de

en de passiva. Het type trans

onderhandelingen en de

LEES ER ALLES OVE

12

inhoudelijk

overdracht:
activa kopen?

derneming komen koper en

e keuze van de transactievorm

ennootschap zijn er in principe

e aandelen of alleen de activa

sactie heeft gevolgen voor de

e uiteindelijke koopsom.

ER OP PAGINA 14 >>

13

vanwaarde

De bedrijfsoverdracht:
aandelen of activa kopen?
Er bestaan enkele fundamentele verschillen tussen een aandelentransactie en een activatransactie. Allereerst in juridisch
opzicht. Bij een aandelentransactie neemt de koper de hele
onderneming over, inclusief alle bezittingen, schulden, rechten,
plichten, contracten, licenties, vergunningen etc. De onderneming wisselt kortom alleen van aandeelhouder. Aan het verkochte verandert niets.
Lijken in de kast
In juridisch opzicht is een aandelentransactie dus relatief eenvoudig. De aandelen worden bij de notaris overgedragen en
daarmee is in principe de kous af. De koper moet er wel rekening mee houden dat hij álle activiteiten en risico’s overneemt.
Hij doet er dus goed aan om de nodige garanties in het koopcontract op te nemen om zich in te dekken tegen zogenaamde
lijken in de kast, zoals onjuiste balansposten of toekomstige
claims van afnemers of de fiscus.
Bij veel verkopers heeft een aandelentransactie de voorkeur. En
ook de koper heeft niet altijd zin in het “gedoe” rond een activa
overdracht, die in juridisch opzicht een stuk ingewikkelder is.
Alle activa, contracten en vergunningen die de koper overneemt
moeten stuk voor stuk worden beschreven en overgedragen
naar zijn BV. Het gaat dan vaak om zaken als machines, voorraden, inventaris, het personeel en leasecontracten etc. Het grote
voordeel van een activatransactie is echter dat de koper niet
alles hoeft over te nemen. Oude inventaris, pensioenverplichtingen en ook de banksaldi, debiteuren en crediteuren kan de koper bijvoorbeeld niet overnemen. Eventuele aansprakelijkheden,
risico’s en claims blijven dan bij de verkoper.
Direct afrekenen
Tot zover de juridische en bedrijfseconomische overwegingen
die een rol spelen. Maar een belangrijke overweging is ook de
fiscale. In fiscaal opzicht is een aandelentransactie gunstiger
voor de verkoper, indien deze zijn aandelen via een holding
houdt. Vanwege de deelnemingsvrijstelling hoeft de verkoper
bij een dergelijke transactie geen belasting te betalen over de
goodwill en de stille reserves. Bij een activatransactie daaren14

tegen dient gelijk met de fiscus te worden afgerekend. Stel dat
een verkoper € 50.000,- wil vangen voor zaken als de naam, het
klantenbestand en de potentie van de onderneming, en de vennootschapsbelasting is 20 procent, dan houdt de verkoper dus
maar € 40.000,- over.
Hogere koopsom
Dit leidt ertoe dat bij een activa transactie vaak een hogere
koopsom tot stand komt. Zou de verkoper € 62.500,- voor de
goodwill vragen dan houdt hij na belasting immers de € 50.000,over die hij redelijk acht. In de praktijk gaan kopers ook vaak een
eind in deze verhoging mee. De koper kan de goodwill namelijk
fiscaal afschrijven en in tien jaar ten laste van de winst brengen,
met een vermindering van de vennootschapsbelasting als resultaat. Het netto belastingvoordeel dat dit oplevert is alleen wel
minder groot dan de extra investering die hij moet meefinancieren. Dit zal hij bovendien doorgaans met duur eigen vermogen
moeten doen, omdat banken de goodwill niet volledig financieren. In de praktijk zullen beide partijen elkaar in de onderhandelingen dan ook tegemoet moeten komen, waarbij als gevolg van
de fiscale consequenties de goodwill bij een activa transactie
dus hoger zal liggen dan bij een aandelentransactie.
Indien overigens een verkoper in de over te dragen BV over fiscaal compensabele verliezen beschikt, kan het voor beide partijen fiscaal interessant zijn voor een activa transactie te opteren.
Alsdan kan voor verkoper de goodwill alsnog (deels) onbelast
worden ontvangen door gebruik te maken van het fiscaal compensabele verlies. En koper heeft uiteraard nog steeds het voordeel van de in tien jaar fiscaal afschrijfbare goodwill.
Eenmanszaak
Kortom de keuze voor de transactiestructuur wordt tussen partijen voor een groot deel bepaald vanuit jurische en fiscale motieven. Behalve bij een eenmanszaak of vennootschap onder
firma. Deze rechtsvormen hebben geen in aandelen verdeeld
kapitaal zodat per definitie altijd sprake is van een activa/passiva transactie.

opmerkelijkeovername

Visverwerkers Klaas Puul en
Foppen bundelen de krachten
Visbedrijf Klaas Puul heeft branchegenoot Foppen overgenomen. De nieuwe combinatie heet Dutch Seafood Company en wordt met een omzet van € 310 miljoen de nummer
twee op de Nederlandse markt, na Parlevliet & Van der Plas.
Volgens de Autoriteit Consument & Markt blijft na de overname nog voldoende concurrentie over.
Foppen is een familiebedrijf uit Harderwijk dat vooral zalm
verwerkt. Klaas Puul uit Volendam moet het vooral van garnalen hebben. Door onderling met productie te schuiven en
door de capaciteit uit te breiden verwachten ze internationaal marktaandeel te winnen. De bedrijven hebben productiefaciliteiten in Nederland, Duitsland,

Denemarken, Griekenland en Marokko. Ze hebben plannen
een tweede garnalenpellerij te bouwen in Marokko. In de bestaande pelfabriek pellen honderden Marokkaanse vrouwen
de garnalen met de hand, op basis van stukloon.
Durfkapitaal
Er is veel beweging in de visserijsector. Twee jaar geleden
verkochten de oprichters van Klaas Puul de meerderheid van
de aandelen al aan durfinvesteerder H2 Equity Partners. Investeerders zien dat consumenten steeds vaker vis kopen.
Anderzijds staan veel visverwerkers voor hoge investeringen in voedselveiligheid en verpakkingstechnologie.
Geldschieters zijn dus welkom.
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Op zoek naar een
waarderingsdeskundige?

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 waarderingsdeskundige 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
de gespecialiseerde postdoctorale opleiding ‘business valuation’ de kennis en expertise in
huis om een onderneming te waarderen. Hij is daardoor de aangewezen persoon om de
meest complexe waarderingsvraagstukken op te lossen.
Voor de RV’er bij u in de buurt gaat u naar www.nirv.nl

www.nirv.nl

