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Onze eerste nieuwsbrief 

Alstublieft! Onze eerste nieuwsbrief. E-Supporter! Waarmee wij, als support-

organisatie voor accountants, advocaten en notarissen, regelmatig van ons 

zullen laten horen. Kort, bondig en beperkt. Een of enkele tips. Attenderen op 

een actuele ontwikkeling of een regelmatig vergeten aandachtspunt.  

We noemen ons niet voor niets: Professionals voor professionals.  

Met vriendelijke groet, 

Peter J. Oudshoorn RA 

Drs. Jan Pieter van Ree RA RV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Economisch tij van invloed op waardering 

Of het nu hausse of crisis is, cliënten vragen om een waardering van hun 

onderneming of aandelen. Maar al naar gelang de economische 

omstandigheden is er wel behoorlijk verschil in de wijze van waarderen en de 

uikomsten van een waardering. Dat komt omdat de wereld er nu eenmaal 
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Profiel 

Accountants, advocaten en 

notarissen doen een beroep op ons 

indien zij bij hun cliënten te maken 

krijgen met werkzaamheden in het 

grensgebied van juridische en 

financiële of bedrijfseconomische 

expertise, zoals bedrijfsadvies, 

bedrijfswaardering, 

bedrijfsoverdracht, herstructurering, 

financiering, insolventie, juridische 

fusie of splitsing, etc.  Met name in 

die gevallen wanneer u onvoldoende 

tijd hebt, niet onpartijdig kunt zijn, een 

vaktechnische belemmering hebt 

en/of behoefte hebt aan een 

specialist. Wij zijn snel en flexibel 
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echt anders uitziet in tijden van economische crisis. Als waardeerder moeten 

wij ons dat goed bewust zijn. De economische crisis werkt op twee manieren 

door in onze waardering. In de eerste plaats heeft het zijn invloed op de 

verwachte geldstromen. Het gaat hier om de reële verwachtingen gezien de 

huidige economische omstandigheden, los van extra risico! Dat risico zien we 

namelijk, in de tweede plaats, terugkomen in de vermogenskostenvoet. In 

tijden van economische crisis zal meestal met hogere risico-opslagen worden 

gewerkt. In zijn algemeenheid leidt dit er toe dat de waarderingen in tijden van 

economische crisis lager uitvallen dan bij economisch hoogtij. 

Hier liggen overigens ook de kansen voor familiebedrijven om op een fiscaal 

voordelige manier ondernemingsvermogen over te hevelen van ouders naar 

kinderen. De aanzienlijk lagere fiscale waarde waartegen de onderneming nu 

kan worden overgedragen laat de waardestijging van de onderneming in de 

toekomst (deels) toekomen aan de kinderen. 
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Recente opdrachten 

In januari 2010 hebben wij ondermeer: 

- Een MBI-kandidaat succesvol begeleid bij de aankoop van een verfgroot-

handel; 

- In opdracht van de rechtbank een bedrijfswaardering uitgevoerd in het kader 

van een echtscheiding. 
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Vraag en aanbod 

Deze rubriek biedt ons de mogelijkheid om ondernemingen die door onze 

opdrachtgevers worden gezocht of aangeboden onder de aandacht te 

brengen. Maar ook u mag er gebruik van maken voor uw eigen cliënten en zo 

voor uw vraag en aanbod gebruik maken van ons netwerk. Ziet u het maar als 

service. 

Wij zijn momenteel voor opdrachtgevers op zoek naar: 

- Een klein (omzet tot € 300.000) administratiekantoor in de regio Hilversum; 

- Een niet te groot transportbedrijf, midden van het land, liefst ook 

internationaal (Europa) werkend, eventueel gecombineerd met 

opslagdiensten. De kandidaat is bereid een periode mee te werken alvorens 

het bedrijf over te nemen.  
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voor u beschikbaar, onafhankelijk, 

loyaal aan uw kantoor en ons ervan 

bewust dat u pas tevreden bent als 

uw cliënt tevreden is. Met recht 

“professionals voor professionals” 

dus. 

Disclaimer 

De informatie in deze nieuwsbrief is 

met zorg samengesteld. Wij kunnen 

echter niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de verstrekte informatie. 
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Advocaten weten ons te vinden 

Veel advocaten hebben in hun werk regelmatig te maken met financiële 

gegevens en bedrijfseconomische vraagstukken: Bij een conflict tussen 

aandeelhouders, een echtscheiding, schadeclaims, insolventie 

(levensvatbaarheid en waardering van bedrijfsonderdelen), juridische fusie of 

splitsing, bij contractbreuk, etc. Juist in dit grensgebied van juridische en 

financiële/bedrijfseconomische expertise bewijzen wij onze toegevoegde 

waarde door meedenken, een second opinion, als door de rechtbank 

ingeschakelde deskundige, door een goed onderbouwde bedrijfs- of 

aandelenwaardering, door een heldere financiële rapportage of door 

samenwerking in bijvoorbeeld een due diligence. Steeds meer advocaten 

weten ons te vinden en maken met succes gebruik van onze diensten.  
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Notarissen waarderen samenwerking 

Naast accountants en advocaten gaan ook notarissen graag in zee met 

Corporate Finance Support. Zeker de notarissen die het ondernemingsrecht 

hoog in het vaandel hebben. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de 

waardering van een onderneming of een aandelenpakket bij de uitvoering van 

een testament, om een geschil of om een arbitragezaak. Notarissen spelen 

daarbij vaak een belangrijke, onafhankelijke of vertrouwensrol. Dan is het 

handig om professionals op het gebied van ondermeer bedrijfswaardering in 

het netwerk te hebben en deze tijdig in te schakelen. 
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Accountants houden cliënten graag tevreden 

Met name de accountants zijn in het eerste half jaar erg druk. Ondanks de 

drukte wilt u toch uw cliënten alle aandacht geven. Ook als het gaat om 

opvolgings-, overdrachts- of waarderingskwesties. Of om andere 

adviestrajecten, zoals herstructurering of (her)financiering. Als het u aan tijd 

ontbreekt, verzorgen wij deze werkzaamheden graag, goed en zorgvuldig. Zo 

blijft de cliënt tevreden, ook als u druk bent! 
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