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De waarderingsopdracht:
tailormade voor iedere situatie
Waarderingsopdrachten zijn er in soorten en maten: van uitgebreid en onpartijdig, tot nietonpartijdig, indicatief en calculatorisch. Het type opdracht waarvoor u kiest, is afhankelijk van
de situatie. NiRV-directeur Marius van Prooijen licht toe.
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Hoor en wederhoor
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rapport hoor en wederhoor toe. De Register Valuator combineert redelijke en billijke standpunten van partijen met de uitkomsten van
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Beperkingen
Vanzelfsprekend is zo’n uitgebreid onpartijdig waarderingsrapport niet altijd noodzakelijk. In dat geval kunt u met de Register Valuator
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De verschillende soorten waarderingsopdrachten en -rapporten
Een andere bril
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drachtgever als enig belanghebbende. Een derde lezer heeft immers geen kennis van de beperkingen in de opdracht. Hij kijkt door
gaans door een andere bril naar hetzelfde waarderingsobject en heeft een andere visie op de te hanteren uitgangspunten en economi
sche waarde van het te waarderen object. Om deze redenen zal een Register Valuator ook niet zonder meer schriftelijke toestemming
aan derden verlenen om het rapport te gebruiken.
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De niet-onpartijdige waardering
,YILZ[HHUKYPL[`WLUUPL[VUWHY[PQKPNL^HHYKLYPUNZVWKYHJO[LU
+LRL\aL]VVYLLUILWHHSK[`WLVWKYHJO[PZHMOHURLSPQR]HUKLZP[\H[PL
Gebruiksdoel
Waarderingsrapport
(niet-onpartijdig)

U wenst uw niet-onpartijdige standpunten helder en gestructureerd over te brengen
op een derde lezer, zonder dat die rechten kan gaan ontlenen aan dit rapport.
Voorbeelden:
• een partijdeskundigenrapport in een juridische procedure;
 LLU]LYKLKPNPUNZKVJ\TLU[]HULLUKVVY\NLOHU[LLYKLÄZJHSL^HHYKLYPUN
zonder dat hier een (actieve) afstemming met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden;
• een waardering ten behoeve van voorgenomen transactieonderhandelingen.

Indicatieve waardering

U wenst uw niet-onpartijdige standpunten helder en gestructureerd op papier te
hebben voor eigen, interne doeleinden.
Voorbeeld:
• een waardering ten behoeve van de oriëntatie op een aan- of verkoop van een
onderneming.

Calculatorische
opdracht

U wenst uw eigen standpunten ten aanzien van te hanteren prognoses en de vermogenskostenvoet van het te waarderen object doorgerekend te hebben door middel van een wetenschappelijke methode om economische waarde te berekenen.
Voorbeelden:
• een doorrekening van een bestaand businessplan;
• een doorrekening van een bestaande haalbaarheidsstudie.

Kort samengevat kan een Register Valuator in een onpartijdige rol enkel resulteren in een uitgebreid waarde
YPUNZWYVJLZLULLU]VSSLKPN^HHYKLYPUNZYHWWVY[0UKLUPL[VUWHY[PQKPNL^HHYKLYPUNZ^LYRaHHTOLKLU]HUKL9L
gister Valuator kunt u beperkingen in de omvang van de opdracht en de rapportage overeenkomen. Een Register
Valuator helpt u graag om de voor uw situatie passende waarderingsopdracht te bepalen.
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