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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?
Mail dan naar info@vanwaardemagazine.nl
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Van de directeur
Wat werkelijk waarde heeft
Ten tijde van het uitkomen van deze Van Waarde wordt de wereld beheerst door het coronavirus. Een mooi moment voor
velen om na te denken over wat nu daadwerkelijk waarde heeft. Misschien een ietwat filosofische vraagstelling, maar wel
degelijk van belang. Gezondheid, liefde, genegenheid en sociaal gedrag zijn lastig in een waarde uit te drukken en juist deze
immateriële aspecten in het leven worden door velen als meest waardevol ervaren. Vanuit die optiek zijn parallellen te trekken
met immateriële activa, waar intellectueel eigendom weer een subset van is.

Het is een fascinerend type activa met veel contrasten; risicovol, maar dikwijls met grote potentie, onzichtbaar en ook weer
heel zichtbaar, onafhankelijk en juist afhankelijk van andere immateriële activa bij het creëren van waarde. Interessant is ook
hoe waarde in de loop der tijd binnen een onderneming van het ene naar het andere immateriële activum over kan springen.
Denk bijvoorbeeld aan de farmacie, waarbij waarde na het verstrijken van de looptijd van een octrooi (gedeeltelijk) kan overgaan
naar het merk.

In deze editie van Van Waarde staan merkenbouw en waardecreatie centraal. Waar vroeger nog de overtuiging leefde dat
er een directe correlatie bestaat tussen de hoogte van marketinguitgaven en de toename van merkwaarde, verandert de
perceptie van het publiek. Ondernemingen kunnen zich niet meer verhullen achter een merk en marketingcampagnes; men
dient daadwerkelijk en oprecht de kernwaarden in de praktijk te brengen. Een merk raakt meer en meer verbonden met de
‘tone at the top’ en met de concrete acties van de onderneming.

Leest u de diverse artikelen eens door in deze editie en krijg een beter gevoel bij het belang van merkenbouw en de waarde
hiervan voor ondernemingen.

Veel leesplezier gewenst en boven alles een goede gezondheid.

Steven van Wijk
Directeur NIRV
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Het NiRV Jaarcongres:
een sneak preview
Het derde NiRV Jaarcongres, dat op 8
april gepland stond in de Heineken Dutch
Grand Prix Lounge van het Circuit van
Zandvoort, is uitgesteld. De teller stond
al op 185 inschrijvingen toen op 12 maart
het bericht kwam dat alle bijeenkomsten
met meer dan 100 man wegens het coronavirus werden opgeschort. Maar van
uitstel komt geen afstel, verzekert Chris
Denneboom, secretaris van het NiRV-bestuur. Daar is het programma gewoonweg
te mooi voor.
Het thema van het jaarcongres is hetzelfde als het thema
van deze editie van Van Waarde: merkbouwen en waardecreatie. Het is een onderwerp dat een verdiepingsslag meer
dan waard is, vertelt Denneboom. “Register Valuators gaan
doorgaans uit van het entiteitsprincipe. In die optiek waardeer je een bedrijf als één geheel waarbij alles dat op de balans en ten dienste van de onderneming staat opgenomen
is. In die totaalwaardering is de merkwaarde inbegrepen.”
Voor specifieke doeleinden is het soms nodig om niet het
totaal maar een specifiek intellectueel eigendom te waarderen, bijvoorbeeld een merk.
Merkwaarde is een heel specifiek onderwerp dat zich volgens Denneboom uitstekend leent voor het congres. “Voor
een leek is de waardering van een bedrijf op zich al ingewikkelde kost. Maar voor een zaal vol Register Valuators,
M&A adviseurs, investment managers, advocaten, bankiers

en accountants is het juist interessant om dit specifieke onderwerp uit te lichten. We gaan ons buigen over de vraag
wanneer merkwaarde iets toevoegt en wanneer niet, welke
concurrentievoordelen een merk kan bieden, en wanneer je
een merk separaat moet waarderen.”
Sportsponsoring
Drie sprekers zullen het thema ieder vanuit hun eigen vakgebied belichten. Prof. dr. Ed Peelen, hoogleraar content
marketing aan de UvA, bespreekt welke waarde merken
hebben voor bedrijven en waarom dit tot uiting komt in een
voorkeur van de klant. Marlou van de Braak, legal director
Global Intellectual Property & Global Commerce bij Heineken, is gespecialiseerd in de bescherming van intellectueel
eigendom. Andrew Watson, co-founder at Rethinking Capital, IP valuation expert, is specialist in waardebepaling van
merken.
Jan Lammers, directeur sportevenementen van Circuit
Zandvoort, zal de dag afsluiten met een inspirerend verhaal over topsport, sportmarketing en de Dutch Grand Prix.
Denneboom: “Veel bedrijven sponsoren sportactiviteiten
om meer merkbekendheid te krijgen. Jumbo, Red Bull en
Heineken doen dat bijvoorbeeld in de racewereld. Tijdens
het jaarcongres gaan we ook kijken waarom zij dit doen en
hoe dit te vertalen is naar hun ondernemingswaarde.”
Wat in het vat zit…
Het NiRV houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Zodra het veilig is, communiceren we de nieuwe datum voor het Jaarcongres.
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“Een MERK is
niet los
te waarderen
van de
onderneming

g”

destelling

Oneens®

Eens®

“Vanuit merkenrechtelijk perspectief ben ik het oneens
met de stelling. Volgens het merkenrecht is een sterk
merk een merk met een sterk onderscheidend vermogen.
Hoe fantasievoller het merk, denk bijvoorbeeld aan Cillit
Bang, hoe ruimer de beschermingsomvang en daarmee
de kracht of het ‘aura’ van het merk. Bij de waardering van
een target moet de beschermingsomvang van het merk
worden meegewogen. Hetzelfde geldt voor de vraag of
het merk optimaal is geregistreerd. Beide factoren laten
zich echter niet eenvoudig kwantificeren.

“Een merk is wel degelijk los te waarderen van de onderneming. Je moet dan wel het ‘entityconcept’ loslaten, dat
bepaalt dat je alle toekomstige geldstromen die uit het object voortkomen met dezelfde risicoperceptie waardeert.
In de praktijk wordt dit ook gedaan. Kijk alleen al naar het
feit dat ieder jaar lijstjes verschijnen van meest waardevolle merken. In de Brandz top tien staat Amazon nu
bovenaan met een waarde van ruim 315 miljard, gevolgd
door Apple en Google. Ook hier is naar het merk gekeken
zonder de toekomstige geldstromen van het bedrijf erbij te
betrekken.

De bedrijfseconomische praktijk houdt nauwelijks rekening
met deze merkenrechtelijke factoren. Merken worden als
immateriële activa gewaardeerd. Het uitgangspunt is dat het
merk voor exploitatie vatbaar is en dat de rechthebbende
aanspraak kan maken op de toekomstige opbrengsten van
het merk. Een reële manier om de opbrengst van het merk
te duiden is door te kijken naar de marktprijs van vergelijkbare producten. Het ontbreken van een eerlijke markt voor
intellectuele eigendomsrechten maakt dat lastig. In plaats
daarvan worden uiteenlopende inkomstenmethodieken
gebruikt, die geen van alle perfect zijn. Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat houders van IE-rechten de waarde daarvan tweemaal zo hoog inschatten als de kopers van die
IE-rechten. De reële waarde kan ook sterk verschillen van
de prijs. Merkhouders zijn bijvoorbeeld niet altijd in staat om
het merk optimaal te exploiteren. In dat geval vertegenwoordigt het merk een hogere waarde voor de marktpartij die het
potentieel wel optimaal kan benutten.
Bij de exploitatie van een merk spelen zaken als marketing, verkoopstrategie en prijsbepaling een centrale rol.
Deze elementen vallen
onder de noemer merkkennis. Ze maken deel
uit van de kennis van
de onderneming en zijn
veelal niet te waarderen. De potentie van
een merk is in beginsel
onlosmakelijk verbonden
met de merkkennis. In
die zin is een merk dus
niet goed los van de
onderneming te waarTimme Geerlof, advocaatderen.”
partner Windt Le Grand

De relevantie van het merk verschilt van geval tot geval.
Recentelijk hadden we een casus aan de hand waarbij
een Nederlands bedrijf werd overgenomen door een
Amerikaans bedrijf, dat van de ene op de andere dag de
Amerikaanse merknaam in Nederland ging gebruiken. Tot
onze verbazing ging de business voor een groot deel op
dezelfde voet door, slechts een paar klanten vielen weg.
Het kleine beetje omzetverlies dat ze leden, weerspiegelde
kennelijk de waarde van het merk. Nu ging het in dit geval
om een relatief onbekend merk voor waterkoelers. Bij een
hamburgerketen zoals McDonald’s zal het verschil in omzet een stuk groter zijn als je de merknaam weghaalt.
Het voorbeeld van het merk voor waterkoelers laat zien
dat het in technische zin mogelijk is om uit te rekenen
hoeveel een bedrijf zonder het merk waard is. Je bepaalt
de economische waarde met en zonder merk. Het ‘verschil’ is dan een benadering van de directe merkwaarde.
Ik vermoed dat grote merken nog veel verborgen waarde
kunnen ontwikkelen.
Bijvoorbeeld door middel van merchandising:
wat zijn de toekomstige
geldstromen voor McDonald’s als ze laptops
in de vorm van een
hamburger op de markt
brengen? Eet smakelijk
;-)”

Hans Minnaar RV, eigenaar
Florijnz Corporate Finance

Leeuwenburg advocaten
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Met een merk onderscheiden
bedrijven hun producten en diensten
van die van de concurrentie. Dat
maakt deze vorm van intellectueel
eigendom (IE) tot een waardevolle
asset die een goede bescherming
verdient, zegt Herwin Roerdink,
advocaat-partner bij Vondst
advocaten. Hij geeft daarvoor een
paar vuistregels.
Lees er alles over op de volgende
pagina’s >>
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Ondernemer, let op je
Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten. Behalve het merkenrecht vallen hier
bijvoorbeeld het auteursrecht onder, dat creatieve prestaties beschermt, en het octrooirecht, voor de bescherming
van uitvindingen. “Het is natuurlijk zuur als je veel tijd hebt
gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product, en iemand anders kopieert het zodra het succesvol op de markt
is”, zegt Roerdink, die gespecialiseerd is in IE-recht. “Een
(tijdelijk) monopolie geeft de onderneming de kans om zijn
product te beschermen.”
Kwaliteitsgarantie
Het merkenrecht beschermt merknamen, logo’s, de vorm of
verpakking van producten, maar ook, zoals bijvoorbeeld Apple doet, de winkelinrichting. Het merk verdient die bescherming, omdat het een paar wezenlijke functies vervult, vertelt
Roerdink. “Als je iets op de markt brengt, wil je het een naam
geven zodat je het kunt aanprijzen en een bepaalde kwaliteit
kunt garanderen. Die kwaliteit zal de consument van een gevestigd merk ook verwachten.”
Tijdelijk monopolie
Voor de juiste bescherming van een merk moeten een paar
dingen geregeld zijn, stelt Roerdink. Dat begint bij de registratie. “Zorg dat je het merk registreert bij het Benelux-Bu-
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reau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of bij het Europese EUIPO. Dit geeft je een monopolie en de mogelijkheid
om andere partijen te verbieden om een merk te voeren dat
erop lijkt. Het merkmonopolie geldt in principe alleen voor de
producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd.
Om die reden kan Ajax tegelijkertijd het merk zijn van een
voetbalclub, een schoonmaakmiddel en een brandblusser.”
Het monopolie is tijdelijk, maar wel oneindig te verlengen,
telkens met tien jaar. Roerdink: “De registratiekosten beginnen bij 244 euro voor bescherming in de Benelux, en 850
euro voor de hele EU. Voor de gemiddelde MKB’er, die een
of twee merken en een logo heeft, is dat te overzien. Zeker
over tien jaar gerekend. Maar als je meerdere productlijnen
en merken hebt en wereldwijd handelt, kunnen de kosten
wel oplopen. Uiteraard is het aan te raden voor de registratie
een IE-professional in te schakelen.”
Hagelslag
Na de registratie is handhaving van belang, benadrukt Roerdink. “Vroeger was hagelslag een merk, ik geloof van Venco,

dedeskundige

merk(rechten)!
maar concurrenten zijn dat woord zo vaak gaan gebruiken
dat het niet meer onderscheidend is voor de merkhouder. Die
heeft daar dus onvoldoende tegen opgetreden en het merkrecht is uiteindelijk vervallen.” Ook wijst hij op de noodzaak
van goede afspraken met partijen waarmee het bedrijf samenwerkt, zoals ontwerpers en licentiehouders. Via een licentie
kan de merkhouder andere partijen toestemming geven om
het merk te gebruiken en voorwaarden stellen aan de manier
waarop dat moet gebeuren.. Roerdink: “Consequent gebruik
van het merk en optreden tegen namaak is dan ook cruciaal.”
Rolls-Royce
Intellectueel eigendom is niet alleen van belang bij het in de
markt zetten van producten en diensten. Bij overnametrajecten is de IE-portefeuille doorgaans een cruciaal onderdeel
van de boedel. Roerdink: “Zorg er als verkoper voor dat je de
juiste zaken hebt geregistreerd en dat je precies weet welke
IE-rechten je in huis hebt. Andersom moet je als koper terdege onderzoeken wat je koopt en of je straks alle rechten
hebt om het merk te kunnen voeren.” Op dit gebied zijn vele
tragische vergissingen begaan. Roerdink herinnert zich een
bekend verhaal over de verkoop van Rolls-Royce, eind jaren
negentig, aan Volkswagen, dat een enorm bedrag voor de
overname betaalde, maar blijkbaar geen goed due dilligence-onderzoek had gedaan. “Kort na de overname bleek het

merk niet in de target te zitten. Ze hadden wel de fabriek en
de werknemers gekocht, en konden de auto’s produceren,
maar ze konden er niet het merk op plakken!”
Dure fouten
Ook in de samenwerking met externe leveranciers gaat het
regelmatig mis. Roerdink noemt het voorbeeld van Mediq
Apotheken, dat wilde uitbreiden naar België en Polen. Een
extern designbureau had de logo’s, huisstijl en winkelinrichting voor de apothekersclub ontwikkeld, maar op papier alleen toestemming gegeven om die in Nederland te gebruiken. Een dure fout, bleek in de juridische strijd die volgde.
De rechter oordeelde dat de apothekers de ontwerpen niet
in het buitenland mochten gebruiken en een fikse boete en
de proceskosten moesten betalen.
Roerdink: “Als je voor een
ontwerp hebt betaald, is het
automatisch van jou, is vaak
de gedachte. Maar dat is een
vergissing: intellectuele eigendomsrechten moet je op papier,
met een akte, overdragen. Dat
kun je maar beter vooraf goed
regelen. Zo voorkom je later
een hoop gedoe.”
Herwin Roerdink
advocaat-partner
Vondst advocaten
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Een waardevol me

STERKE AS
Prof. dr. Ed Peelen is bijzonder hoogleraar content
marketing aan de Universiteit van Amsterdam en partner
en mede-oprichter van ICSB Marketing en Strategie. Op het
komende NiRV Jaarcongres spreekt hij over de sociale en
maatschappelijke rol die sommige grote merken vervullen.

Lees verder op
pagina 14 >>
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Een waardevol merk ontwikkelen is niet alleen weggelegd voor
grote bedrijven met forse marketingbudgetten. Ook kleinere
bedrijven kunnen over een sterk merk beschikken, vertelt Ed
Peelen, bijzonder hoogleraar content marketing aan de UvA. Zij
beschikken daarbij over een bijzonder goede troef: de ondernemer zelf.
In een economisch zware tijd denk je misschien eerder aan kosten besparen dan aan merkbouwen. Toch loont het de moeite
om aan de waarde van je merk te werken. Een sterk merk heeft
veel voordelen, vertelt Peelen. “Een sterk merk is de basis voor
een stuk groei. Het biedt openingen om andere markten en geografische gebieden te betreden en toegang tot distributiekanalen. Klanten zijn bereid om een hogere prijs voor je producten
en diensten te betalen. En omdat je klanten loyaler zijn, hoef je
uiteindelijk minder aan marketing te doen en verlaag je je verkoopkosten.”
Customer Based Brand Equity
Een merk krijgt vooral waarde door de associaties die het oproept, vertelt Peelen. “Als de merknaam niets in je neurale netwerk teweegbrengt, is het een slap merk. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij een rechtsbijstandsverzekering die je nog nooit
nodig hebt gehad. Uiteraard wil je ook niet dat je merknaam op
een negatieve manier bij mensen resoneert, zoals de merken
van bepaalde energiemaatschappijen doen sinds de aardbevingen in Groningen. Je wilt je merk kortom laden met sterke associaties die een positieve lading hebben. Het is goed om je hier
bewust van te zijn, zodat je dit op een consistente manier kunt voeden. Hoe krachtiger
je merk in het brein van mensen verankerd zit, hoe beter het is. Een positieve
betekenis kan zich dan ook vertalen
in een positieve attitude en loyaliteit.
Mensen kunnen zelfs zulke positieve
emoties aan een merk hechten, dat
ze zich er actief voor willen inzetten.”
Het beredeneren van de waarde van een
merk vanuit consumenten heet in marketingkringen Customer Based Brand
Equity. Wie daar meer van wil weten, zou zich volgens Peelen
moeten verdiepen in het
werk van Kevin Keller.
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Loyaliteit ten tijde van corona
Apple en de Efteling noemt Peelen bij uitstek merken waar we
echt fan van zijn. Bij kleinere bedrijven kan de band met de consument overigens net zo stevig zijn. Peelen: “Dit is bijvoorbeeld
het geval bij bedrijven met een lange geschiedenis, die heel authentiek zijn, het verleden ademen, ambacht en vakmanschap
uitstralen en producten verkopen die met liefde, kennis en ervaring zijn gemaakt. Of familiebedrijven met een focus die verder
gaat dan de jaaromzet, omdat er erfgoed in het spel is.”
Daarbij beschikt het MKB over een asset die het grootbedrijf
doorgaans niet heeft: de ondernemer met zijn passie. Peelen:
“Een sterk merk begint met een sterke identiteit. Bij het grootbedrijf wordt die identiteit bedacht door marketeers die er analytisch over nadenken en een heel merkkompas samenstellen. De
MKB-ondernemer daarentegen ís het merk. Compleet en nietbedacht.” Peelen beschrijft het voorbeeld van de ondernemer
met een passie voor zijn vak, die in de omgeving bekend staat
als een harde werker, iets doet voor de lokale gemeenschap,
bijvoorbeeld door de voetbalclub te steunen, en wiens kinderen
bij jouw kinderen in de klas zitten. Peelen: “Zo ontstaat een stuk
loyaliteit dat, zeker in tijden van het coronavirus en de dreiging
van een economische crisis, van grote betekenis kan zijn.”
Overigens zijn ook veel grote merken begonnen met een ondernemer als het gezicht naar de buitenwereld toe. Peelen: “Kijk
naar Phillips, Phillip Morris en Apple, met Steve Jobs. Tesla heeft
nog steeds die ondernemer als boegbeeld van het merk. Als je
een merk wilt bouwen, kan een gezichtsbepalende leider daar
goed bij helpen.”
Gratis associaties
Wie wil bouwen aan de waarde van zijn merk, moet kortom bouwen aan sterke en positieve associaties. Peelen heeft daarvoor
twee tips. “Kies een merknaam die communiceert wat je doet.
Bij een naam als Artsen zonder grenzen, of het Wereld Natuur
Fonds, begrijp je meteen waar de organisaties voor staat. Dat is
ook handig als je klein bent. Als je een naam uitkiest die meteen
de juiste associaties oproept, begin je niet blanco.” Daarnaast
is het goed om te kijken of je je naam aan andere organisaties
kunt verbinden. Peelen: “Denk aan de supermarkt die de lokale
sportvereniging sponsort of de lokale component uitbouwt door
producten van bedrijven uit de omgeving te verkopen. Door dit
soort verbindingen te leggen, ben je meer dan één. Het vergroot
je bereik en maakt je sterker. En het mooie is, de positieve associaties van die ander, krijg je er gratis bij!”

Prof. dr. Ed Peelen is bijzonder hoogleraar content marketing aan de Universiteit van
Amsterdam en partner en mede-oprichter van ICSB Marketing en Strategie
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Main Capital ziet kansen
in de coronacrisis

Het coronavirus weerhoudt Main Capital Partners er niet van
een paar nieuwe investeringen te doen. Het Haagse investeringshuis kocht begin april kort na elkaar de Zweedse automatiseerder Alfa en HowAboutYou, een IT-dienstverlener in
Utrecht. Begin maart werd al een belang van 90 procent in
de Twentse Excellence Groep verworven. De drie bedrijven
leveren software voor overheden en de zorg.
Comfortabele investering
Charly Zwemstra, managing partner van Main Capital, ziet
de behoefte aan online toepassingen alleen maar toenemen
door de corona-uitbraak. Nu fysiek contact minder gewenst
is, zijn geautomatiseerde diensten immers de aangewezen

oplossing. HowAboutYou, dat onderdeel wordt van Obi4wan, een andere automatiseerder in Mains portefeuille, is
trouwens om meer redenen een comfortabele investering.
“Het gaat om volwassen organisaties met vaste klanten
en jaarlijks terugkerende omzetten, gebaseerd op abonnementen voor softwarelevering. Zulke automatiseerders zijn
financieel beter te waarderen dan de early stage bedrijven
in deze sector”, aldus Zwemstra in Het Financieele Dagblad
(6 april).
Of deze overname verstandig is zullen we moeten afwachten, maar het getuigt in ieder geval van lef en ondernemerschap om overnames juist in deze tijd toch door te zetten.
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Het NiRV Jaarcongres 2020
wordt tot nader bericht uitgesteld.
Blijf gezond.
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