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Het NIRV moderniseert
het tuchtreglement

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.
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 waardeerdersberoepsgroep mengt zich regelmatig in het maatschappelijke debat. Die trend, en het feit dat Register Valuators 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 tuchtreglement. 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 Register 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 ontvankelijk 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 concept-voorstel voor een nieuw tuchtreglement. Discussiepunten gaan bijvoorbeeld over de vraag wie de belanghebbenden zijn bij de uitkomst van een waarderingsrapport. Van der
Sar: “Dat de opdrachtgever van de waardering een belanghebbende 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.
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