vanwaarde
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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