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Waardebepaling: pas op
voor belangenverstrengeling!
Bij een waardebepaling van een onderneming is het verstandig
om aandacht te schenken aan de rol van de waarderingsdeskundige. Verschillende belangen kunnen leiden tot partijdigheid en
daardoor van invloed zijn op de waardebepaling.
n veel situaties, zoals echtscheidingen, geschillen en statutaire
blokkeringsregelingen, dient de waarde van een onderneming te
worden vastgesteld. De (waarderings)deskundige treedt op als partijdeskundige of als onafhankelijke deskundige. Ongeacht de rol die
de deskundige krijgt toegewezen, is het verstandig zijn positie kritisch te beoordelen.
Indien de adviseur optreedt als onafhankelijke deskundige dient rekening te worden gehouden met eventuele tegengestelde belangen.
Bijvoorbeeld bij een echtscheiding waarbij een van beide echtelieden aandelen heeft in een onderneming. Hier kan sprake zijn van
belangenverstrengeling indien de deskundige, of de organisatie
waarvan hij deel uitmaakt, tevens andere diensten voor de desbetreffende onderneming verzorgt of mogelijk gaat verzorgen.
Zelfs in het geval waarin een adviseur wordt aangesteld als partijdeskundige en namens een van de partijen optreedt, kan het zijn dat
de belangen niet parallel lopen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen spelen
in de situatie waarin een aandeelhouder een andere aandeelhouder
uitkoopt. De aandeelhouder wenst een reële waardering, zodat deze
een goede beslissing kan nemen ten aanzien van de bieding. Indien
de deskundige naast de waardering tevens de mogelijke financiering
van de uitkoop wil begeleiden, heeft deze belang bij een bod dat in
ieder geval door de tegenpartij wordt geaccepteerd. Om dit soort
tegenstrijdige belangen te voorkomen, dient de waardebepaling te
worden uitgevoerd door een deskundige die een neutrale positie
kan innemen.
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Vraagtekens
Naast de rol van de deskundige, kunnen eveneens vraagtekens worden gezet bij de deskundigheid van de betreffende adviseur. Het is
dan ook raadzaam om na te gaan hoe deskundig een deskundige
daadwerkelijk is? Is deze sporadisch betrokken bij het uitvoeren
van waardebepalingen of is er sprake van een specialist voor wie dit
dagelijkse kost is? Met het inschakelen van een Register Valuator
kunnen partijen rekenen op een goed onderbouwd waarderingsrapport en deskundig advies. Register Valuators zijn gebonden aan gedrags- en beroepsregels en zijn ingeschreven in een register bij het
Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).
Geert Slopsema is ingeschreven als Register Valuator en Gerechtelijke Deskundige op het gebied van Business Valuation. Hij is
werkzaam als waarderingsspecialist bij Solid Valuation (www.solidvaluation.nl).
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