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Het Nederlands Instituut voor Register Valuators
(NIRV) is dé beroepsvereniging voor waardeerders van
bedrijfsbelangen in Nederland. De bijna 200 aangesloten leden voeren allen de titel Register Valuator (RV).
“Het NIRV voorziet al enkele jaren in een kosteloze en
snelle benoeming van deskundigen uit deze grote pool
van specialisten”, vertelt Tom Beltman, secretaris van
het NIRV. “Dat kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is dat we op verzoek van partijen een RV als
waarderingsdeskundige benoemen. Partijen kunnen
echter ook het bestuur verzoeken meerdere RV’s voor
te dragen zodat ze zelf een keuze kunnen maken.”

“Voor elk vraagstuk
de juiste specialist”

Hoe verloopt de procedure?
Om tot een benoeming of voordracht te komen, wordt
partijen gevraagd een profiel van de te benoemen
deskundige aan te leveren. Beltman: “Hierin wordt een
omschrijving van de onderneming en de branche gegeven. Essentiële informatie, want het is belangrijk om
te weten of een RV ervaring moet hebben heeft met
bijvoorbeeld een rechtbank en of er uitsluitingen zijn
waarmee rekening moet worden gehouden. Zodra het
profiel binnen is, zet het NIRV het verzoek inclusief selectiecriteria, anoniem uit onder haar leden. Vervolgens
kunnen RV’s zich aanmelden bij het bestuur dat op zijn
beurt kijkt of de RV aan de criteria voldoet.”

Er is steeds meer vraag naar de inzet
van RV’s. De afgelopen twee jaar
heeft het NIRV tientallen verzoeken
gekregen voor benoemingen voor
waarderingskwesties. Of het nu
gaat om geschillen, scheidingen of
overnames, partijen als Kamer van
Koophandel, Rechtspraak, advocaten
en ondernemers weten ons steeds
beter te vinden.

Snelle benoeming
Beltman vervolgt: “Voldoen er meerdere RV’s aan de
criteria, dan wordt uit de aanmeldingen een RV uitgeloot of worden meerdere RV’s voorgedragen. Binnen
1 tot 2 weken is een deskundige benoemd. Aan de
benoeming door het NIRV zijn geen kosten verbonden.
De kosten voor de waardering stemt de RV af met de
desbetreffende partij.”
Voor elke vraag een specialist
Het NIRV ontving de afgelopen maanden verzoeken voor diverse branches. Beltman: “Zo kregen we
aanvragen voor de waardering van een internationale
houtonderneming, een matrassen- en kussenfabriek,
een investeringsmaatschappij, een bedrijf in de Life
Sciences & Health sector, een medisch adviesbureau
en een horecaonderneming.” Beltman besluit: “Hoe
divers deze vraagstukken ook mogen zijn, voor alle
opdrachten hebben we RV’s met het juiste specialisme
in het bestand.”

Voor meer informatie of een lijst met alle
aangesloten RV’s kunt u terecht op onze
website: www.nirv.nl
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