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WAT IS MIJN BEDRIJF WAARD?

“Als je  jarenlang 
goed voor je 
'kindje' hebt 
gezorgd, wil 
je daar ook de 
vruchten van 
plukken”

Wat is mijn 
bedrijf waard?
Monopoly, wie is er niet mee opgegroeid? Arie van Geen heeft 
mooie herinneringen aan het spel. Urenlang speelde hij het met 
familie en vrienden. Om nou te zeggen dat daar zijn liefde voor 
het vak van Registeraccountant (RA) en registerbelastingadviseur 
(RB) vandaan komt, gaat wat ver. Maar raakvlakken – zoals de 
waardebepaling van al je bezittingen – zijn er zeker!
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Arie: "Nu het economisch 
klimaat er weer rooskleurig 
voorstaat, zien we meer 
beweging in de verkoop van 
bedrijven. Dat dit lastig te 
meten is, blijkt wel uit de 
uiteenlopende cijfers die 

op dit gebied worden ge
publiceerd. De Kamer van 
Koophandel spreekt over 
15.000 overnames per jaar, 
terwijl de Universiteit van 
Nijmegen het bij 1.000 houdt. 
Een ding is zeker: steeds 
meer babyboomers komen 
op een leeftijd om de boel 
over te dragen en dat is niet 
altijd eenvoudig. Als je jaren
lang goed voor je 'kindje' 

– zo mag je je onderneming 
toch wel noemen – hebt ge
zorgd, wil je daar ook graag 
de vruchten van plukken."

Bij een overname zijn drie 
zaken van belang: de onder
nemer, de organisatie en  
de adviseur. 

Ondernemer
Om je bedrijf over te  kunnen 
dragen is een concreet 
plan én een visie voor de 
 komende vijf jaar nood
zakelijk. "Hoe kan je een 
koper anders duidelijk maken 
waarom jouw bedrijf waarde 
heeft? Bij veel bedrijven in 
het MKB ontbreekt deze 
meerjarenplanning", stelt Arie. 

Organisatie
Een potentiele koper zal zich 
afvragen hoe de onderne
ming zich na de overname 
zal ontwikkelen. Arie: "Of 
dit dan een externe of een 

interne koper betreft, maakt geen  verschil. Immers, een zoon 
of dochter wil er ook zeker van zijn dat er zonder de ouder(s) 
een goede boterham te verdienen valt. Dit betekent dat je al 
ruim van tevoren moet vaststellen dat de kwaliteit van jouw 
management deugt en de opvolger nu al invloed heeft op de 
stempel die je als ondernemer op het bedrijf drukt. Een be
langrijke vraag is tevens of het product of de dienst die wordt 
geleverd wel zo onderscheidend is én – nog veel  belangrijker 
– of dit voor lopig nog zo zal blijven. En, is hier onderzoek 
naar gedaan?" 

Adviseur
"Als je accountant en/of belastingadviseur niet jaarlijks 
aangeeft hoeveel je bedrijf waard is, of zich er met een 
 jantjevanleiden afmaakt en slechts één bedrag noemt,  
trek dan aan de bel! Er bestaat niet één formule om de 
 waarde te bepalen. Om tot een goede en objectieve  waardering 

Arie van Geen

te komen,  worden in de 
praktijk meerdere methodes 
gebruikt, die een bedrijfs
waardering standaardiseren. 
Bedrijfswaardering is een 
complexe materie en een 
belangrijk onderdeel van het 
verkoopproces, daar moet je 
zorgvuldig mee omgaan." Arie 
adviseert je daar graag over.  


