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van het NIRV (Nederlands Instituut voor
Register Valuators) met opiniërende
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Van de directeur
Waarderingen houden nu eenmaal geen rekening met de schoolvakanties. Ook gedurende de zomerperiode heeft menig Register
Valuator zijn/haar klanten bijgestaan in waarderingsprojecten. Het aantal bij het NiRV binnengekomen deskundigenverzoeken
is daar bijvoorbeeld een afspiegeling van. Ook binnen het NiRV hebben wij niet stilgezeten. Zo gaat op korte termijn de nieuwe
website live met een andere look-and-feel en meer functionaliteiten. Daarnaast is de voorbereiding op het jaarcongres van
volgend jaar al van start gegaan.
Deze editie van Van Waarde bevat weer een aantal boeiende artikelen. In ‘De Deskundige’ behandelt Tom Kikkert actuele trends
in de retailsector. Bram van Mensvoort van Aeternus Corporate Finance geeft in de rubriek ‘Insight’ een blik op de indicatieve
waardering conform NiRV Richtlijn 530. Pieter Schroeder, partner bij investeringsmaatschappij Nobel Capital Partners en
Ralph Hoogerhuis, partner bij advieskantoor TIC Advisory geven hun visie op de stelling van deze editie: “De economische
waarde van traditionele retailbedrijven is negatief”. In ‘Inhoudelijk’ behandelt Arjan Minnigh van ING hoe het bankwezen in
waarderingstechnische zin tegen de retailsector aankijkt. ‘De Transactie’ belicht het fenomeen ‘earn-out’, dat als katalysator
voor een bedrijfsovername kan fungeren? Verder nam online erotiekzaak EDC uit Veendam recentelijk de Duitse erotiekgigant
Beate Uhse over. Ook deze opmerkelijke overname komt in deze editie nader aan de orde.

Ik wens u veel leesplezier.

Steven van Wijk
Directeur NIRV
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Blik op de
dicatieve
aardering

Lees een volledige beschrijving van de
werkzaamheden in het kader van een
indicatieve waardering op:
nirv.nl/indicatieve-waardering

insight

Register Valuators zijn gespecialiseerd in de waardering
van bedrijven. Al naar gelang de situatie kiezen ze in overleg met de opdrachtgever de meest geschikte aanpak. In
een groot deel van de gevallen leidt dit tot een ‘indicatieve waardering’. Bram van Mensvoort, bestuurslid van
het NiRV, licht toe.
De RV heeft verschillende typen waarderingen in zijn arsenaal. Van zeer uitgebreid en onpartijdig, tot niet-onpartijdig,
indicatief en calculatorisch. Ieder type is door het NiRV beschreven en bevat richtlijnen voor de uitvoering. In de meest
uitgebreide variant leidt de waardering tot een waarderingsrapport waarin de RV een volledig en onafhankelijk waardeoordeel geeft. Een dergelijk rapport is ook te lezen door een
ter zake niet deskundige lezer, bijvoorbeeld een rechter die
niet deskundig is op het gebied van waardebepalingen en
bij een conflict een onafhankelijk oordeel moet vellen.
Aannames en uitgangspunten
“In de meeste gevallen is zo’n uitgebreide waardering niet
noodzakelijk”, stelt Van Mensvoort. Van Mensvoort is Director Corporate Finance bij Aeternus. “Bij circa zeventig procent van de door ons uitgevoerde waarderingsopdrachten
gaat het om een indicatieve waardering. Dit is een niet-onpartijdige waardering die wordt uitgevoerd in opdracht van
een DGA of het management van een bedrijf, bijvoorbeeld
in het kader van een overname of een medewerkersparticipatieregeling, ter onderbouwing van een prijs.”
Bij een indicatieve waardering kan de RV volstaan met een
waardebepaling op basis van door de opdrachtgever aangeleverde informatie over de positionering van het bedrijf
in de markt, risico’s en (verwachte) groeipercentages. Ook
de ontwikkelingen in de markt hoeft de RV niet in extenso
te beschrijven. “Die kent de opdrachtgever zelf heel goed”,
aldus Van Mensvoort. “Wel is het belangrijk om de uitgangspunten en aannames waarop je je baseert goed te documenteren en te beschrijven in het waarderingsrapport. Die
geven immers een gekleurd beeld.”
Toegevoegde waarde
Een indicatieve waardering start met een opdrachtbrief en
eindigt met een rapportage. Het traject duurt doorgaans een
week of vier, afhankelijk van complexiteit van de onderneming en de tijd die gemoeid is met het verzamelen van alle
benodigde informatie. Dikwijls is de relatie daarmee niet ten
einde, maar wordt de RV vervolgens gevraagd een rol te
spelen bij het vervolgproces. Van Mensvoort: “Een waardering leidt tot een diepgaand begrip van de onderneming
en van de onderliggende waardedrijvers. Aan de hand van
deze kennis kun je dan een proces in gang zetten om de
maximale waarde te realiseren. Zo kun je als RV veel toegevoegde waarde bieden.”
5
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Nu de consument alles snel en gemakkelijk online kan kopen,
zouden fysieke winkels geen toegevoegde waarde meer hebben. Maar aan die gedachte ligt een verkeerd mensbeeld ten
grondslag, meent retaildeskundige Tom Kikkert. “We willen
een bepaald gevoel krijgen bij producten, en de beste plek
om dat gevoel over te brengen is nog altijd de winkel.”
Tom Kikkert werkte bij Intersport toen hij in het kader van zijn marketingopleiding een
afstudeeronderzoek deed naar de toekomst van fysieke winkels. Nu, vijf jaar later,
trekt hij volle zalen met presentaties over onderwerpen als identiteitsmarketing en
consumentengedrag. Internetverkoop heeft niet tot gevolg dat de winkel geen waarde
meer heeft, houdt hij zijn publiek van ondernemers voor. Kikkert: “Dat is een denkfout
die ook is gemaakt toen Netflix en Spotify de film- en muziekmarkt betraden. Maar
we zien een nieuwe film liever in de bioscoop en tellen als Adèle naar Nederland komt
hoge bedragen neer voor een toegangskaartje. Mensen willen ervaringen. Retailers
moeten dus snappen hoe je een ervaring creëert.”

Win
naa

Stunten met korting
Winkels hadden vroeger vooral een distributiefunctie, vertelt Kikkert. “Het waren magazijnen met een kassa. Kwamen ze niet van hun voorraad af? Dan maakten ze de
producten goedkoper.” Nog altijd ziet Kikkert veel winkeliers aan de oude knoppen
draaien en met kortingen stunten. “Maar dat spel spelen online aanbieders veel beter,
en ze brengen de spullen nog bij je thuis ook.”
Bij veel nieuwe retailers is het besef doorgedrongen dat ze er beter aan doen om een
eigen identiteit en een eigen verhaal te creëren. Kikkert: “Je ziet steeds meer concepten. Neem de broodjeszaak die in alles vakmanschap en ambachtelijkheid uitstraalt.
Helaas wordt een succesvol concept vaak direct gekopieerd, waarna men weer in het
oude patroon vervalt van korting geven.” Kikkert adviseert om het identiteitsdenken
ver door te voeren. “Onderzoek wat je eigen idealen zijn en waar je voor staat, en bied
de producten aan die daarbij passen.” Hij noemt Dille & Kamille als voorbeeld van
winkel die een duidelijke keuze maakt. “De keten wil de wereld duurzamer en maatschappelijker maken en kiest de medewerkers en de producten die daar bij horen.”
Emotie overbrengen
Momenteel overheersen in het straatbeeld nog de nietszeggende winkels, zonder
uitgesproken concept. Ook een merk als Nike ziet dat probleem. In 2017 besloot het
Amerikaanse bedrijf afscheid te nemen van ‘middelmatige retailers’ en de samenwerking met goedkope ketens te stoppen. Kikkert: “De fysieke winkel is nog altijd
de beste plek om in contact te komen met het merk, want je bereikt er alle zintuigen.
Maar een retailer die alleen een prijs aan je product hangt en er een tasje omdoet,
biedt geen toegevoegde waarde. Daarom Nike werkt nu alleen nog samen met winkels die wel in staat zijn om de juiste emotie over te brengen en de band met hun
klanten te beschermen.”
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“De economi
van traditionele retai
“Als met ‘traditioneel’ wordt bedoeld ‘een bedrijf dat niet anticipeert op het veranderende consumentengedrag’, dan is de stelling wat mij betreft waar.
De meest dominante driver achter het veranderende gedrag van de consument is de
opkomst van online. Bedrijven die zich hier niet op aanpassen, zullen op termijn geen
waarde meer vertegenwoordigen. Traditionele retail werd gekenmerkt door fysieke
winkels, terwijl de moderne consument interactie wenst op momenten dat het hén uitkomt, via kanalen die hén op dat moment ter beschikking staan. Als retailer moet je de
consument daarin faciliteren, in plaats van dat de consument zich moet voegen naar
de (openingstijd en locatie van de) retailer.
Pieter Schroeder - Partner
Investeringsmaatschappij
Nobel Capital Partners

Er zijn natuurlijk veel retailbedrijven die het niet hebben gered. Dit is vooral het geval
geweest bij retailers die hun relevantie verloren. Meer traditionele (offline) retailers kunnen een dergelijk scenario voorkomen door zich te richten op een nichemarkt of door
te zorgen voor exceptionele service of beleving. Dit is echter slechts weinigen gegeven,
want het vereist ook een echt onderscheidende propositie, product of locatie.
Het is overigens interessant om te zien dat er ook online retailers zijn die de afgelopen
jaren de omgekeerde weg hebben bewandeld en fysieke winkels hebben geopend,
zoals Coolblue en Ace&Tate. Met deze winkels spelen zij in op de behoefte van hun
klanten aan beleving en advies. Dat is overigens - paradoxaal genoeg - dezelfde consument als de consument die steeds meer online koopt.
Uiteindelijk maakt het dus niet uit of je wordt gezien als een traditionele of moderne retailer,
als je maar voortdurend inspeelt op de
wensen van jouw klantengroep.
Dan kun je als retailer zeker nog
steeds waarde vertegenwoordigen.”
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ische waarde
ilbedrijven is negatief”
“Retail is een brede groep en voor deze stelling maak ik gemakshalve een onderscheid
tussen de food- en modebranche. Eten blijft altijd een primaire behoefte. Als supermarkten hier goed op inspelen kan het saldo haast niet negatief zijn en blijft er dus
(economische) waarde bestaan. In de modebranche klopt de stelling vaak wel, hoewel
je hier met een stuk focus en planning invloed op hebt!
Je ziet winkels vaak vol kleding hangen en vervolgens moet alles tegen forse kortingen
weg. Hiermee komt er druk op de liquiditeit en zakt de waarde. Behalve de omzet zijn
andere aspecten van belang: is er voldoende cashflow, hoe zit het met de winkelinrichting en de marketingkalender, is er sprake van e-commerce of een merk/concern, en
hoe snel worden investeringen terugverdiend?
Ralph Hoogerhuis - Partner
Advieskantoor TIC Advisory

Ik weet daarnaast uit eerdere werkervaring (financiële functie in de retail bij een franchiseketen) dat er vaak spanning is tussen ketens en franchisenemers. De keten dringt
bijvoorbeeld een bepaald assortiment op, terwijl de lokale ondernemer, die dichter bij
de klant staat, misschien meer geld kan verdienen met een eigen assortiment. Zorg als
franchiseondernemer dan ook voor een doorslaggevende stem in de keten. Juist dit is
van belang voor de economische waarde.
Waar ondernemers en ketens zich niet altijd mee bezig houden is of de huidige waarde
wel op niveau blijft bij een overdracht of verkoop. Er komt een moment dat ze geconfronteerd worden met de pensioenleeftijd. Ik adviseer dan ook om tijdig iemand in te
schakelen die over pensioen en de waarde van de onderneming in de toekomst adviseert. Niets is vervelender dan erachter te komen dat de waarde van ‘jouw’ onderneming afwijkt van je verwachting en je pensioenpot plotsklaps verdampt is.”
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De earn-out als
smeerolie in het
overnameproces
Overnamegesprekken leiden lang niet altijd tot een deal. Vaak lukt het partijen
niet om het eens te worden over de koopprijs, omdat de verkoper in de ogen
van de koper veel te optimistisch is over de resultaten van de onderneming in
de toekomst. Een earn-out kan de onderhandelingen vlot trekken.
Niemand wil uiteraard teveel voor een bedrijf betalen. Weet
een koper niet zeker of de door de verkoper geschetste
toekomstverwachtingen van het bedrijf wel realistisch zijn?
Dan kan een earn-out uitkomst bieden. Een earn-out is een
instrument om het verschil te overbruggen tussen de vraagprijs en de prijs die de koper op dat moment bereid is te
betalen. Het verschil wordt later alsnog betaald, als een of
meer vooraf vastgestelde bedrijfsresultaten (earn-out targets) in de periode na de overdracht zijn behaald.

per willen dat de koper zich maximaal inspant om die targets
te halen. Hiertoe zal hij expliciete inspanningsverplichtingen
willen vastleggen, maar ook gedetailleerde afspraken willen
maken over de wijze waarop de financiële resultaten worden berekend. De meeste kopers daarentegen hebben er
moeite mee om op enigerlei wijze te worden beperkt in hun
ondernemersvrijheid. Weigert de koper dergelijke inperkingen echter, dan kan dit de verkoper wantrouwig maken en
over de intenties van de koper.

Zelf-financierend
Een earn-out heeft een aantal in het oog springende voordelen. Zo kan het ertoe leiden dat partijen ondanks een
meningsverschil over de verwachte bedrijfsprestaties in de
toekomst toch tot een overeenkomst komen. Ook kan de
earn-out worden gebruikt als hulpmiddel om de overname
te financieren. Te denken valt aan een earn-out waarbij de
koper een bepaald percentage van de opbrengst per verkocht product is verschuldigd. De earn-out kan dan worden
betaald uit de verkoopopbrengsten en is in dat geval ‘zelffinancierend’.

Dit verklaart waarom partijen na uitvoerige onderhandelingen vaak alsnog kiezen voor een vaste prijs. Een prijs die
veelal lager is dan de oorspronkelijke koopprijs, maar hoger
dan de koopprijs die de koper aanvankelijk bereid was te betalen. En zo kan de earn-out de prijsonderhandelingen dus,
weliswaar indirect, alsnog vlot trekken!

Ondernemersvrijheid
Nadelen zijn er ook. Als een deel van de koopprijs afhankelijk is van het behalen van de earn-out targets, zal de verko-

Dit is een bewerking van het artikel
‘Earn-outs: smeerolie voor overnamedeals’ door
Mr. A.M. van Hekesen in Contracteren, nr. 4, 2010.
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Veel bedrijven in de retailsector hebben
het moeilijk. Hoe bepalen investeerders en
banken of het loont om een retailer te kopen
of te financieren? “Het begint met de vraag
of er een geloofwaardige business case
ligt”, stelt Arjan Minnigh, managing director
corporate finance bij ING Bank. Hij noemt vier
succesfactoren die aan die geloofwaardigheid
bijdragen.
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Wat bepaalt de waarde van retailbedrijven?
Arjan Minnigh adviseert bedrijven, ondernemers en investeerders in het grotere segment van de retailsector bij verkoop,
overnames en fusies. Zo begeleidde hij bol.com bij de overname door Ahold, Carlyle bij de overname van Hunkemöller en,
recentelijk, GrandVision (eigenaar van o.a. Pearle en Eyewish)
bij de verkoop aan brillenreus EssilorLuxottica. Minnigh vergelijkt zijn dagelijks werk met dat van een makelaar. “Een huis
verkopen is in theorie niet heel anders dan een bedrijf, alleen is
op een huis makkelijker een prijs te plakken. Wat moet iets kosten? Bij een bedrijf is dat soms heel ingewikkeld. Daarnaast zijn
er bij een bedrijf veel meer belanghebbenden, wat het geheel
een stuk complexer maakt.”
Super de Boer
Het bepalen van de waarde van een retailbedrijf begint voor de
bank bij de beoordeling van het business model, vertelt Minnigh: “Waarmee wordt het geld verdiend, en hoe ontwikkelt dat
zich in de toekomst?” Factoren die hierbij een rol spelen zijn
groeiverwachtingen, de online en offline activiteiten van een
bedrijf, de waarde van het vastgoed en, mogelijk, synergieën.
Minnigh geeft het voorbeeld van de overname van Super de
Boer door Jumbo, in 2009, waarbij synergie een rol speelde.
“Jumbo heeft een heel aansprekende formule. Ze bieden veel
service en claimen de goedkoopste te zijn: dat trekt klanten.
Super de Boer had juist last van haar prijsimago. En wat zie
je na de overname? Sinds de Super de Boer-winkels zijn omgebouwd naar de Jumbo-formule wordt er gemiddeld dertig
tot veertig procent meer omzet gedraaid. Deze winkels hadden
voor Jumbo dus meer waarde dan voor Super de Boer zelf!”
Vergelijkbare transacties
Bij een overname telt kortom vooral de vraag wat de potentiële koper met het bedrijf kan verdienen. De theoretisch beste
manier om dat te bepalen is volgens Minnigh een DCF-waardering (Discounted Cashflow, red.) uit te voeren en de uitkomst
te toetsen aan vergelijkbare transacties. “Lastig daarbij is dat
de ene retailer de andere niet is. Zelfs een vergelijking tussen
bol.com en Coolblue, de twee grootste online retailers in Nederland, gaat al mank, omdat bol.com onder andere met een
partnermodel werkt en Coolblue alles in eigen hand heeft. Een
DCF-waardering heeft daarnaast het nadeel vrij theoretisch te
zijn, waarbij de kwaliteit van de uitkomst één op één afhankelijk
is van de kwaliteit van de aannames. Daarom gebruiken we bij
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wijze van snelle toets vaak een multiple, dus zoveel keer de
winst of, in het geval van een snel groeiend bedrijf dat nog geen
winst maakt, zoveel keer de omzet. De rekenfactor wordt mede
beïnvloed door de groei, de marge en de investeringen die het
bedrijf moet doen om die groei en marge te realiseren.”
The sky is the limit
Marge en vooral groei zijn volgens Minnigh dé waardedrijvers
voor retailers. “Kijk naar Action. Die winkels draaien hartstikke
goed, of ze nu in Emmen, Frankrijk of Polen staan. Dan voel je
al, the sky is the limit, die groei kan nog heel lang doorgaan,
en dat met een keurige marge. Coolblue is een ander verhaal.
Coolblue is actief in Nederland en België. Het heeft jarenlang
fabelachtige groeicijfers van wel 40 tot 50 procent laten zien,
maar tegen een lage marge, want ze wilden in korte tijd de absolute nummer één zijn. Dan zijn er twee routes: blijven doorgroeien, bijvoorbeeld in het buitenland of met andere producten, of op termijn een hogere marge weten te bewerkstelligen.
Afgelopen jaar nam de groei echter serieus af, naar veertien
procent. Je verwacht dan dat de marges zullen stijgen, maar
tot mijn teleurstelling bleven die voorlopig nog even laag.”
Vier succesfactoren
V&D, DA, Intertoys: veel traditionele retailbedrijven zijn de afgelopen jaren omgevallen. Hoe kan het dat Action er wel in slaagt
te blijven groeien? Minnigh wijst nog eens op de noodzaak van
een doordacht businessplan. Hij noemt vier aandachtspunten
die hieraan bijdragen: polarisatie, een online strategie, internationalisatie en organisatie. Minnigh: “Polarisatie gaat over onderscheidend zijn: wees bijvoorbeeld een extreme discounter
of biedt juist premium luxury, maar blijf uit het grijze midden.
Denk verder goed na over je online strategie, maak je formule
exporteerbaar en zorg dat je de boel aan de achterkant goed
aan elkaar knoopt en zaken als IT, logistiek, assortiment en pricing goed organiseert. Bij al die ketens die de afgelopen jaren
omvielen zie je dat ze op minstens een, maar vaker op meerdere punten slecht scoren. Een Action doet dat juist heel goed.
Ze doen weliswaar niets online, maar hebben daar wel goed
over nagedacht. Het is een bewuste keuze.”

opmerkelijkeovername

Veendammer erotiekzaak
neemt Duitse seksgigant over
EDC Retail neemt de online activiteiten van Beate Ushe over.
Hiermee wordt het een van de grootste online aanbieders van
erotische artikelen in Europa. EDC is eigenaar van EasyToys,
dat met 14.000 artikelen in het assortiment de grootste erotische webshop is van Nederland en België. Beate Ushe biedt
online 30.000 erotische producten aan. Dit concern heeft ook
het Zeeuwse postorderbedrijf Pabo onder zijn vleugels.
Made in China
EDC werd twaalf jaar geleden opgericht. Inmiddels voorziet
de Groningse internetonderneming de Nederlandse, Belgische en een groot deel van de Franse en Duitse markt van

seksspeeltjes vanuit een pakhuis van 8000 vierkante meter in
Veendam. In 2016 richtte EDC de volgens eigen zeggen eerste Europese erotiekwebshop in China op. Het bedrijf heeft er
inmiddels ook een eigen fabriek.
De vraag naar seksspeeltjes neemt de laatste jaren enorm
toe, aldus een ingezonden artikel op Marketingtribune (11 juli
2019). Met de komst van internet kunnen consumenten discreet seksspeeltjes shoppen en pakjes anoniem thuis laten
bezorgen. EDC boekte vorig jaar een omzet van € 21 miljoen.
Ook won de onderneming dat jaar een FD Gazellen Award,
een prijs voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.
15
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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

