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ingsdeskundige nodig?
het NiRV
website van het NiRV. De benoemingsprocedure duurt al met
al hooguit vijf dagen en is daarmee kort, snel en transparant.

Goede afspraken maken doe je het best bij aanvang van een
samenwerking, als partijen nog met elkaar door een deur kunnen. Dit inzicht is inmiddels breed doorgedrongen in het bedrijfsleven. Vaak wordt bij de oprichting van een bedrijf al vastgelegd welke route partijen volgen als ze weer uiteen gaan.
Ook notaris en bedrijfsjurist dringen daar op aan. Zo schrijft
de aandeelhoudersovereenkomst doorgaans de inschakeling
van een onafhankelijk deskundige voor om de waarde van de
onderneming vast te stellen. Dit biedt het voordeel dat bij een
geschil de vaak kostbare en tijdrovende gang naar de rechter
samenwerkingsverband is een snelle procedure van belang.
Onenigheid gaat immers mogelijk ten koste van de rust en
focus in de bedrijfsactiviteiten.
Snelle procedure
Tot 2014 wees de voorzitter van de Kamer van Koophandel
het NiRV die taak overgenomen. Wie een onafhankelijke waarderingsspecialist zoekt, kan via www.nirv.nl kosteloos een
deskundigenverzoek indienen. Om een goed match te kunnen realiseren tussen de aanvrager en de Register Valuator
(RV), zal het NiRV eerst contact opnemen met de aanvrager
en de formulering zo passend mogelijk maken. Vervolgens
-

Bindende waarde
De duur van het vervolg is afhankelijk van het type opdracht
en de context van de opdracht. Hierbij valt onder andere te
denken aan een bindend advies of een niet-bindend advies.
In de rol van onafhankelijk deskundige zal de RV zorgvuldig
de belangen van partijen wegen, en daarom te allen tijde hoor
en wederhoor toepassen. Daarnaast zal de RV uitgangspunten voor de waardering toetsen aan externe bronnen, zoals
marktanalyses en brancherapporten. Hieruit volgt een waarderingsrapport met daarin een bindend of niet-bindend advies
omtrent de waarde of prijs. Bij een bindend advies committeren partijen zich op voorhand aan het advies van de RV en
zal men het gehouden belang in onderneming voor de door
de RV vastgestelde waarde of prijs (ver)kopen. Dit is spannend voor betrokkenen, die moeten gaan handelen op basis
van een nog onbekende uitkomst. Maar het bindend advies is
ook heel pragmatisch. Want als al is gebleken dat partijen er
samen niet uit komen, is het wel zo prettig als een onafhankelijke derde de knoop doorhakt.

DESKUNDIGENVERZOEK
Zoekt u een onafhankelijk deskundige? Doe een
deskundigenverzoek. Al onze leden zijn gehouden
aan de gedrags- en beroepsregels en het tuchtrecht
van het NiRV.

https://www.nirv.nl/nl/contact/deskundigenverzoek

