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vanwaarde

De Register Valuator is dé specialist bij het waarderen van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Onder anderen ondernemers, 
advocaten en notarissen weten steeds beter de weg te vinden naar het NIRV en haar leden. Door middel van 
deskundigenverzoeken en de openbare profielen van leden op de website van het NIRV vinden zij de geschikte Register 
Valuator voor de casus.

Nu de bekendheid van de beroepsgroep in Nederland een vlucht heeft genomen, is het tijd om ook over de landsgrenzen te 
kijken. Het NIRV heeft gesprekken gevoerd met de European Association of Certified Valuators and Analysts 
(EACVA - eacva.de/), wat heeft geresulteerd in betere mogelijkheden voor Register Valuators om ook grensoverschrijdend 
cliënten te bedienen.

Ook deze editie van Van Waarde bevat weer een aantal interessante artikelen. Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames 
belicht in ‘De deskundige’ de verschillen tussen economische waarde en waarde in het economisch verkeer. In ‘Insight’ 
treft u de ontwikkelingen in het tuchtrecht voor Register Valuators. In ‘De stelling’ behandelen de opleiders van toekomstige 
Register Valuators van de universiteiten TIAS en RUG de invloed van de lage rentestand op de waarde van ondernemingen. 
In ‘Opmerkelijke overname’ is een rol voor Hans Anders. De brillenzaak is opnieuw van eigenaar gewisseld en nu in handen 
van de derde investeringsmaatschappij op rij. Tot slot zet Waldo Zuiderveld van Factor Bedrijfsovernames de interessante 
waarderingsaspecten van een transactie uiteen aan de hand van de casus Dekatel/KPN. Al met al meer dan lezenswaardige 
artikelen!

Ik wens u veel leesplezier.

Van de directeur

voorwoord
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Marius van Prooijen

Directeur NIRV
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insight

Het verenigingstuchtrecht wint aan belang, en niet alleen bij 
Register Valuators, signaleert Roel van der Sar, bestuurslid 
van het NIRV. “Het is een ontwikkeling die aansluit in een 
trend die al langer zichtbaar is.” De samenleving vraagt 
in toenemende mate om gedragscodes voor bijvoorbeeld 
bankiers, accountants, advocaten en notarissen. De waar-
deerdersberoepsgroep mengt zich regelmatig in het maat-
schappelijke debat. Die trend, en het feit dat Register Va-
luators steeds zichtbaarder zijn in het publieke domein, 
vormden de aanleiding om het tuchtreglement van het NIRV 
zorgvuldig tegen het licht te houden en te herzien.  

Tuchtverzoeken
Van der Sar is de linking pin tussen het bestuur van het NIRV 
en de commisie die verantwoordelijk is voor het tuchtregle-
ment. Hierbij is het van belang om de verwevenheid met 
de gedrags- en beroepsregels te benoemen. Beide noemt 
hij onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De gedrags- en 
beroepsregels vormen het normenkader waarbinnen Re-
gister Valuators opereren; de tuchtregels reguleren dit.” 
RV’s die van de regels afwijken kunnen voor het tuchtrecht 
worden gedaagd. “Per jaar wordt minder dan een handvol 
klachten ingediend. De meeste hiervan zijn niet ontvanke-
lijk of worden in der minne geschikt met behulp van me-

diation. Slechts vier keer in de bestaansgeschiedenis van 
het NIRV is een zaak behandeld door de Raad van Tucht.” 
 
Uitgangspunten en aannames  
Momenteel buigen de leden van het NIRV zich over een con-
cept-voorstel voor een nieuw tuchtreglement. Discussiepun-
ten gaan bijvoorbeeld over de vraag wie de belanghebben-
den zijn bij de uitkomst van een waarderingsrapport. Van der 
Sar: “Dat de opdrachtgever van de waardering een belang-
hebbende is, staat buiten kijf. Maar kun je ook het tuchtrecht 
van de plank halen als je als financier of fiscaal adviseur bij 
de transactie betrokken bent? Of zelfs al wanneer je in de 
krant over de transactie leest en je benadeeld voelt?” 

Ook de uiteenlopende waarderingsmethodieken maken het 
vak complex. Van der Sar: “De ene Register Valuator is groot 
voorstander van de Discounted Cash Flow, de andere van 
multiples of de Adjusted Present Value. Die professionele 
vrijheid moet er zijn, maar maakt het expliciet benoemen 
van uitgangspunten en aannames essentieel.”

Na de zomer verwerkt het NIRV de feedback van de leden in 
een finaal voorstel. Dit zal dit najaar resulteren in een nieuw 
tuchtreglement.

Het NIRV moderniseert 
het tuchtreglement
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Register Valuators vormen een relatief jonge beroepsgroep, die echter een steeds grotere rol speelt in het publieke 
domein. Reden genoeg voor een herziening van het tuchtreglement, vinden de leden van het NIRV.
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De prijs van een onderneming wordt ook wel ‘de waarde in het economisch verkeer’ 
genoemd. De prijs is objectief en komt tot stand op basis van onderhandeling tussen 
koper en verkoper. De waarde van een onderneming daarentegen is subjectief. Koper 
en verkoper kijken vanuit hun eigen perspectief naar de onderneming en dichten die 
een andere waarde toe. Dit noemen we ook wel ‘de economische waarde’; theore-
tisch gezien is het de contante waarde van het bedrijf op basis van de toekomstige 
geldstromen. 

Transacties komen tot stand juist doordat partijen anders tegen de waarde van een 
onderneming aankijken. Koper en verkoper gaan handelen omdat ze streven naar 
vooruitgang. Een koper die € 1 miljoen voor een bedrijf betaalt denkt dus dat het ten 
minste € 1 meer waard is.   

De MKB-praktijk
Tot zover de (economische) theorie. De praktijk is bij transacties in het MKB vaak an-
ders. Ondernemers die een bedrijf willen (ver)kopen doen immers niet zelf een waar-
debepaling, maar schakelen daarvoor een waarderingsspecialist in. De specialisten 
baseren zich op informatie die voor de adviseurs van koper en verkoper identiek is 
en houden al te veel persoonlijke wensen van hun cliënt uit de waardering. Komen 
beide adviseurs tot sterk afwijkende waardes, dan volgt vaak geen transactie. Elkaar 
halverwege ontmoeten zou voor beide partijen immers een verslechtering zijn van de 
huidige positie. 

Subjectieve prijzen
En hoe objectief zijn prijzen feitelijk? In de mid-market worden zelden prijzen gepubli-
ceerd en koper en verkoper leggen de prijs vaak verschillend uit. Zo kan het gebeuren 
dat een koper zegt dat hij slechts 4x EBITDA* betaalde, terwijl de verkoper beweert 
dat hij bij de transactie 8x EBITDA ontving. En als de koper uitgaat van het fantasti-
sche lopende jaar en de verkoper van de tamme jaren daarvoor hebben ze nog allebei 
gelijk ook. Bovendien zegt de prijs zonder voorwaarden weinig. Neem het voorbeeld 
van twee vergelijkbare ondernemingen die allebei voor €10 miljoen worden verkocht, 
maar waarbij de uitbetaling van een van hen gedeeltelijk afhankelijk is van de toe-
komstige prestaties van de onderneming. Beide transacties zijn dan niet vergelijkbaar.

De conclusie is dat het verschil tussen waarde en prijs vooral vanuit theoretisch oog-
punt interessant is. In de MKB-praktijk komen prijs en waarde veelal overeen. Het 
belangrijkste is om twee partijen aan tafel te krijgen die geloven in de transactie en 
de wil hebben om er samen uit te komen. Prijs en waarde zijn dan niet het struikel-
blok. Veel bepalender zijn de koopvoorwaarden en de deskundige begeleiding van 
het overnameproces door ervaren adviseurs.

vanwaarde

 * Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Over de waarde en de prijs van een onderneming bestaat 
veel begripsverwarring. Tom Beltman, Register Valuator en 
overnamespecialist bij Marktlink Fusies en Overnames, legt 
uit hoe het zit. In theorie én in de MKB-transactiepraktijk.
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Waarde en prijs: 
theorie vs praktijk
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“De lage rente leidt tot een 
waarde-explosie voor ondernemingen”

“De lage rente heeft zeker bijgedragen aan de stijging van de aandelenkoersen sinds 
de financiële crisis. De lage rente is voornamelijk het gevolg van monetair beleid dat 
gericht is op stimulering van economische groei. Die groei is aanzienlijk lager dan voor 
de financiële crisis.

Een lage rente betekent dat beleggers op zoek gaan naar rendement in aandelen en 
andere risicovolle belegging categorieën, ook wel de ‘search for yield’ genoemd. Een 
lage rente leidt tot een lagere disconteringsvoet waarmee kasstromen gemaakt worden 
en daarmee tot een hogere waarde van aandelen.

De huidige rentes in onder meer de eurozone zijn uitzonderlijk laag: zo is in landen als 
Nederland en Duitsland de nominale rente op staatsobligaties voor korte looptijden ne-
gatief en is de reële rente negatief. De vraag is natuurlijk hoe een waarderingsspecialist 
in een waardering moet omgaan met die lage rente. In mijn optiek dient in een waarde-
ring rekening te worden gehouden met een afbouw van het huidige monetaire beleid en 
derhalve op termijn een normalisering van de rentevoet. Zo zou je in de restwaardepe-
riode kunnen uitgaan van een nominale rente van 3% tot 3,5%: een reële rente van 1% 
tot 1,5% plus een verwachte inflatie van 2%. De indicatie van de reële rente van 1% 
tot 1,5% blijkt uit recente studies van onder meer de Bank of England en is lager dan 
in het verleden, onder meer als gevolg van lagere groei en besparingsoverschotten. 
Verder moet je dan, om consistent te zijn, ook in de kasstroomprognoses uit te gaan 
van 2% inflatie. 

Ook na normalisatie van de huidige rentevoet zijn disconteringsvoeten lager dan voor 
de financiële crisis. Overvloedig aanbod van kapitaal en een lagere structurele groei 
zijn hiervan de oorzaak. Naar mijn mening houden veel waardeerders nog onvoldoende 
rekening met de lage economische groei als ze prognoses beoordelen.

Prof. dr. Wim Holterman, 
hoogleraar Business Valuation, 
Rijksuniversiteit Groningen
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“De lage rente leidt tot een 
waarde-explosie voor ondernemingen”

“Een explosieve stijging is overdreven, maar ik denk wel dat de lage rente een op-
waarts effect heeft op de waarde van ondernemingen. De stijging van de aandelen-
koersen is overigens niet per se het gevolg van de lage rente. De koersen reflecteren 
vooral het rendement dat aandeelhouders eisen en de verwachte groei van dividend. 

Welk effect heeft de lage rente dan wel? Er zitten verschillende kanten aan de zaak. 
Enerzijds zorgt de lage rente voor een lagere disconteringsvoet, wat de waarde doet 
toenemen. Dat is een eenvoudig en direct effect. Daar komt bij dat we uit een laag-
conjunctuur komen. Uit empirisch onderzoek en uit economische modellen blijkt dat 
de risicopremies dalen in tijden van economische groei. Ook dat leidt tot een lagere 
disconteringsvoet. 

Anderzijds, als de inflatie laag is, is de groei van de nominale kasstromen ook lager. 
Dat heeft juist een negatief effect op de waarde van een onderneming. De Nederlandse 
Bank streeft wel een inflatie van twee procent na, maar dat is op dit moment nog niet 
zo. Dit neerwaartse effect kán het opwaartse effect van de lage rente opheffen, mits 
de reële rente niet laag is. Maar de absolute rente ís laag. Dus zelfs met de lage inflatie 
heb je dan, per saldo, een waardevermeerderend effect.  

Er is geen reden om de lage rente bij het bepalen van de waarde van een onderne-
ming niet mee te nemen. Kijkend naar het verleden en naar de ontwikkelingen in het 
buitenland mag je verwachten dat de rente naar een normaler niveau zal gaan, maar je 
doet je waardering 
op een bepaald 
moment in de tijd. 
En die rente is nu 
eenmaal laag.” 

Prof. dr. Frans de Roon, 
academic director van de 
Master of Business Valuation, 
TIAS School for Business and 
Society
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De telecommarkt is sterk in beweging. Bij de vele fusies en overnames 

in de sector regeren marktmultiples de prijzen. Zo ook bij de overname 

van Dekatel door KPN-dochter Yes Telecom. Waldo Zuiderveld, Register 

Valuator en partner bij Factor Bedrijfsovernames, licht toe. 

detransactie

11

Dekatel was tot voor kort een van de grootste overgeble-
ven onafhankelijke telecombedrijven van Nederland in de 
zakelijke MVNO-sector (mobile virtual network operator). 
Het bedrijf startte ooit als bunkerstation voor de binnenvaart 
in IJsselmuiden, maar schakelde op verzoek van de schip-
pers over op telefoniediensten. Onder de eigen merknaam 
leverde Dekatel telefoniediensten over het netwerk van KPN 
aan onder meer zorginstellingen, overheden en de binnen-
vaartsector. Tot vorig jaar.  

Marktconsolidatie
“In de telecomsector is een sterke consolidatieslag gaan-
de”, stelt Waldo Zuiderveld. “De prijzen voor telefoonabon-
nementen staan sterk onder druk. Volume en de afspraken 
met de providers zijn dan de instrumenten om je marges 
gezond te houden. De dominante marktspelers - denk aan 
KPN, Vodafone en T-Mobile - groeien door overnames., 
en private equity-partijen betalen goede prijzen.” Mede dit 
bracht de drie aandeelhouders van Dekatel tot het besluit 
om hun bedrijf in de verkoop te zetten. Voor de begeleiding 
van het verkoopproces benaderden ze Factor Bedrijfsover-
names, dat in de markt bekend staat om zijn ervaring in de 
telecombranche. 

Marktmultiples als referentiekader
Waldo Zuiderveld voerde een waardering uit op basis van de 
Discounted Cash Flow. Aan de hand van een marktmultiple 
stelde hij de waarde vervolgens naar boven bij. Zuiderveld: 
“Bij een waardering is de DCF-methode eigenlijk altijd het 
vertrekpunt. Daarbij kijk je naar de toekomstige kasstromen. 
Maar de telecommarkt is zo sterk in beweging, dan zijn de 
prijzen die voor vergelijkbare transacties zijn betaald ook 
een goed referentiekader. Feitelijk wil de ondernemer die 
plannen heeft om zijn bedrijf te verkopen doorgaans ook niet 
de waarde weten, maar wat hij ervoor kan krijgen.” 

Yes Telecom
Vervolgens werd een zorgvuldig geselecteerd aantal private 
equity- en marktpartijen benaderd. KPN bracht meteen een 
bieding uit die in lijn lag met Zuidervelds waardering en zo 
kon ’s lands grootste telefonieaanbieder Dekatel eind 2016 
in de boeken zetten. Onder de merknaam Yes Telecom zal 
Dekatel haar zakelijke klantportfolio verder uitbreiden. Eind 
goed al goed? “Zeker”, besluit Zuiderveld. “Dit is een mooie 
overname voor beide partijen.” 

Done deals doorslag-
gevend bij waardering 
telecombedrijf 
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Ondernemingswaarde en 
aandeelhouderswaarde: twee 
niet te verwarren begrippen
Ondernemingswaarde, aandeelhouderswaarde, cash & debt free. 

Bij bedrijfsovernames en waarderingen komt veel specialistisch jargon voorbij. 

Maar let op: verkeerd begrepen termen kunnen grote consequenties hebben. 

Bart Gijsbers, Register Valuator en adviseur Corporate Finance bij De Hooge 

Waerder, verheldert enkele cruciale begrippen. 

Wie een bedrijf koopt of verkoopt moet allereerst het onder-
scheid kennen tussen ondernemingswaarde en aandeelhou-
derswaarde. Een goed begrip kan vervelende verrassingen 
voorkomen. De ondernemingswaarde vormt de basis voor een 
waardebepaling. Het is het totaal aan toekomstige rendementen 

dat een onderneming in ‘normale’ omstandigheden kan genere-
ren. Anders gezegd zijn het de geldstromen die uit de exploitatie 
van de onderneming voortkomen met behulp van de vaste ac-
tiva (gebouwen, inventaris, machines enz.) en het werkkapitaal 
(voorraad, debiteuren, kasmiddelen, crediteuren enz.).

vanwaarde

Bart Gijsbers, 
Register Valuator en adviseur Corporate Finance bij De Hooge Waerder
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Lees verder op pagina 14 >>
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De balans 
Een vereenvoudigde balans van een fictieve bv kan dit toelich-
ten. Aan de activa-zijde staan de waardes van de bezittingen 
van de onderneming. De passiva laten zien met welke bronnen 
de onderneming gefinancierd is.   

Activa   Passiva

Vaste activa 100 Eigen vermogen  200

Werkkapitaal 200 Vreemd vermogen  100

Totaal  300 Totaal   300

De ondernemingswaarde is van de balans af te leiden en be-
draagt in dit voorbeeld 300. Dit bedrag vertegenwoordigt het 
hele vermogen: zowel het eigen als het vreemd vermogen. Om 
nu de aandeelhouderswaarde van een bedrijf te bepalen, moe-
ten we het eigen vermogen afsplitsen van het totale vermo-
gen. De partij die de aandelen overneemt, zal de verplichting 
tot aflossing van de schuld immers meenemen. De aandeel-
houderswaarde is de ondernemingswaarde minus de econo-
mische waarde van het vreemd vermogen. De economische 
waarde van het eigen vermogen ofwel de aandeelhouders-
waarde is in ons voorbeeld 200.

Cash & debt free
Tot zover de ondernemingswaarde en de aandeelhouders-
waarde. Maar wat is de bedoeling van een koper die een bod 
doet met de toevoeging cash & debt free? Ook voor het ant-
woord op die vraag komen we uit bij de balans. Aan de activa-
zijde kunnen namelijk bezittingen staan die niet direct een bij-
drage leveren aan het rendement van de onderneming. Denk 
aan deelnemingen in andere ondernemingen, een te hoge 
voorraad of kasmiddelen die niet nodig zijn voor de operatie 
van de onderneming. Deze ‘niet-operationele middelen’ kun-
nen uit de onderneming gehaald worden zonder dat de onder-
neming daar hinder van ondervindt of de continuïteit in gevaar 
komt. Debt free houdt in dat de onderneming bij de verkoop 
opgeleverd wordt zonder schulden. 

Licht en financierbaar
Een koper die de niet-operationele middelen en de schulden 
van een onderneming niet wil overnemen, kan een bod doen 
met de toevoeging cash & debt free. Hiermee wordt de onder-
neming ‘lichter’ en daardoor mogelijk beter te financieren. Als 
we aannemen dat in onze fictieve bv het werkkapitaal voor een 
bedrag van 100 bestaat uit niet-operationele kasmiddelen, ziet 
de cash & debt free-weergave er zo uit: 

Activa  cash & debt free   Passiva

Vaste activa 100 Eigen vermogen 200

Werkkapitaal 100   

Totaal  200 Totaal  200

Het loont de moeite om de niet-operationele middelen en 
schulden bij een bedrijfsverkoop vooraf te identificeren. Dit 
voorkomt dat de verkoper vreemd opkijkt omdat de prijs bij 
een cash & debt free-transactie een stuk lager uitvalt dan de 
waarde uit de bepaling van de ondernemingswaarde. Overi-
gens casht de verkoper het verschil toch wel. Door het cash & 
debt free opleveren van de onderneming ontvangt de verkoper 
voorafgaand aan de transactie al het bedrag van de niet opera-
tionele kasmiddelen en vervolgens de transactieprijs. Tezamen 
vormen de bedragen weer de origineel berekende onderne-
mingswaarde.

Glasheldere definities
Een grondige beoordeling van de cijfers van de over te dragen 
onderneming door een RV is een wezenlijk onderdeel van een 
overnameproces. Het vooraf definiëren en identificeren van 
niet-operationele middelen en schulden kan veel misverstan-
den voorkomen. Verder is het verstandig om glashelder te zijn 
over de manier waarop de prijs van de aandelen wordt bepaald. 
Dat voorkomt spraakverwarring en discussie. Een bepaling van 
de ondernemingswaarde leidt immers tot een andere uitkomst 
dan een bepaling van de aandeelhouderswaarde. 
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opmerkelijkeovername

Investeringsmaatschappij 3i neemt Hans Anders over. 
Het Britse 3i betaalt de investeringsfondsen Alpha en  
Alpinvest 200 miljoen euro voor de aandelen van de  
Nederlandse optiekketen. 

Hans Anders telt momenteel 456 filialen in 4 landen: 253 
in Nederland, 105 in België, 62 in Frankrijk en 36 Zweden.  
De omzet steeg vorig jaar met 12 procent naar € 192 miljoen. 
Hiermee groeide de 35-jarige brillenketen twee keer harder 
dan het gemiddelde voor de hele Nederlandse brillen- en 
lenzenmarkt. 

Focus
3i hoopt het marktaandeel van de optiekketen te vergroten 
en uit te bouwen naar andere landen. Met scherpe aan-

biedingen moet Hans Anders profiteren van de vergrijzing.  
De focus op lage prijzen past bij de andere activiteiten van 3i, 
dat ook deels eigenaar is van discountwinkelketen Action en 
fitnessketen Basic-Fit. 

Private equity-deal
Hans Anders werd in 2011 al overgenomen door Alpinvest 
en Alpha. De verkoop van private equity naar private equity 
geeft aan dat de optiekmarkt toch nog interessant is voor in-
vesteerders, ondanks de lage marges door online concurren-
tie en gestunt met gratis tweede brillen. Retaildeskundigen 
verwachten wel dat Hans Anders nieuwe diensten zal moe-
ten ontwikkelen. Met alleen brillen en contactlezen wordt het 
lastig om te blijven groeien. 

Hans Anders in handen 
van eigenaar Action 
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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

Gezocht: waarderingsdeskundige 
Gevonden: RV m/v


