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Het vakgebied business valuation is in Nederland steeds bekender geworden. Serieuze bedrijfstaxateurs hebben zich verenigd
in een beroepsvereniging, het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

W

at is een onderneming waard? Die vraag speelt in het zakelijk
verkeer een grote rol. De voornaamste reden om de waarde
van een onderneming te bepalen, houdt verband met de eigendomsoverdracht van aandelen in een onderneming. Maar ook bij disputen tussen aandeelhouders en in gerechtelijke procedures kan behoefte bestaan aan deskundig financieel advies op dit gebied. Denk
daarbij aan de waardering van een onderneming in een echtscheidingsprocedure, goodwillbepaling bij personenvennootschappen, de
waardering van een aandelenpakket in het kader van de statutaire
blokkeringsregeling of de vaststelling van vermogensschade. Met de
inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht zal overigens ook het
aantal procedures onder de herziene wettelijke geschillenregeling
sterk kunnen toenemen.
In navolging van de Verenigde Staten heeft het vakgebied business
valuation ook in Nederland sinds begin van de jaren negentig een
steeds bekendere klank gekregen. Serieuze bedrijfstaxateurs hadden
de behoefte om hun kennis te professionaliseren en om aan de buitenwereld te laten zien dat hun werkwijze toetsbaar was, onpartijdig en onafhankelijk. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een
beroepsvereniging: het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV), met inmiddels een kleine 200 leden.
Van vele markten thuis
Een Register Valuator heeft een postdoctorale opleiding business
valuation (bedrijfswaardering) gevolgd en een aantal praktijktests
afgelegd. In Nederland worden deze opleidingen onder meer verzorgd door de Rotterdam School of Management (verbonden aan
de Erasmus Universiteit) en de TiasNimbas Business School (Universiteit Tilburg). Deskundigen die zich met waarderen en taxeren
bezighouden, dienen van vele markten thuis te zijn. Naast het beheersen van de juiste rekentechnieken is vooral economisch inzicht noodzakelijk. De opleiding heeft echter niet alleen een zware
economische component, maar schenkt ook ruim aandacht aan
fiscaliteit en recht.
Register Valuators zijn gebonden aan gedrags- en beroepsregels en
onderwerpen zich bij klachten aan een onafhankelijke tuchtcommissie. Een Register Valuator heeft de kennis, expertise en opleiding
om complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren. Waardebepaling is daarom bij uitstek het werkterrein van Register Valuators. In
de praktijk worden zij dan ook regelmatig benoemd als gerechtelijk
deskundige bij disputen over waarde en prijs.
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