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Niemand die het weet

Er wordt door ondernemers wat gedroomd en gerekend. Ze weten welke moeite het heeft 

gekost om hun bedrijf te maken tot wat het nu is. Welke investeringen en risico’s voor lief 

werden genomen. Hoe door hard werken de kansen werden verzilverd, en de omzet tegen de 

trend in groeide. Natuurlijk, de markt verandert. Er moet worden geïnvesteerd in het bedrijf. 

Maar er staat een tent die geld waard is. Kan niet anders. 

Dagdromend zien ondernemers allerlei formules voorbijkomen. Vuistregels, zeker, maar 

toch. Zoveel keer EBITDA. Of simpelweg zoveel keer de omzet. Met mooie bedragen onderaan 

de streep. Ze mijmeren, discussiëren, rekenen: want wat is hun bedrijf nu echt waard?

Je herkent het misschien wel. (Zowel het dromen, als het rekenen en het 

uiteindelijk niet weten.) Als je dacht dat Arpentus jou precies kan vertellen 

wat je bedrijf gaat opbrengen, heb je het mis. Als Register Valuator met 

jarenlange ervaring kunnen we daar veel over zeggen. Beslist. Maar laat 

je niets wijsmaken. Wat de verkoop van je bedrijf gaat opbrengen, is 

een geheim dat slechts de toekomst zal onthullen. Lees eens mee.



Het verschil tussen 
waarde en prijs

Eerst even dit. Maak onderscheid tussen de wáárde van 

je onderneming, en de prijs die een koper ervoor betaalt. 

Dat is belangrijk, omdat bij bedrijfsovernames de waarde 

en de prijs zelden gelijk zijn. Sterker nog: er is geen sprake 

van ‘dé prijs’. Er zijn te weinig vergelijkbare objecten, te 

weinig bedrijven die zo sterk op het jouwe lijken, dat er een 

vergelijkbare marktprijs is ontstaan. De prijs komt bij elke 

transactie opnieuw tot stand door een unieke combinatie van 

verkoper en koper. Verkopersbelangen en kopersbelangen. 

Marktomstandigheden en perspectieven. Het is werkelijk 

onzin om een bedrijfswaardering op te vatten als een prijs.

1. Aanvaard het idee dat alleen de tijd zal leren wat 

de prijs is die voor jouw bedrijf wordt betaald. En dat 

niemand – ook wij van Arpentus niet – die prijs alvast 

kan berekenen. 

2. Bepaal wat je bedrijf jou waard is. Laat je niet leiden door 

emoties en een subjectieve kijk op de zaak, maar kom tot een 

objectivering van waarde. Dát is de waardering zoals wij die 

maken. En dat draagt bij aan een hogere prijs… Weet je waarom?



Voeg voortaan één 
woordje toe...

Om het begrip waarde goed toe te passen 

(in de context van bedrijfsovernames), hoef je 

voortaan slechts één woordje toe te voegen. 

Vraag je niet af ‘Wat is mijn bedrijf waard?’, 

maar ‘Wat is mijn bedrijf mij waard?’, of ‘Wat is 

mijn bedrijf de koper waard?’. 

Er is niet zoiets als een algemene bedrijfs-

waarde. Er is wel een waarde voor jou als 

eigenaar. En voor een ander als toekomstige 

eigenaar. Dat is de essentie van onderhande-

lingen: het komen tot een gedeelde kijk op die 

waarde. En dát is de functie van de waardering: 

het bieden van een onderbouwing voor de 

waardeberekening. Inzicht geven in hoe deze 

berekening tot stand komt, en op basis van 

welke uitgangspunten. 

Als je dat heel goed doet, draagt dat beslist 

bij aan een betere prijs. 

 



De geloofwaardige waardering

Je las het goed. ‘Objectivering van waarde’, dat stond er. 

Maar helemaal objectief kun je de waarde nooit berekenen. 

Aan het historische of huidige rendement zal dat niet liggen. 

Die kan je tot ver achter de komma objectief vaststellen, als 

je er maar bij vertelt op basis van welke uitgangspunten je 

dat deed. Maar alles wat in de toekomst ligt, kan je slechts 

inschatten. Alle berekeningen, extrapolaties en onderbouwde 

voorspellingen ten spijt, krijgt de waardeberekening hier 

onvermijdelijk iets subjectiefs. Een optimistische verwachting 

kan even goed te onderbouwen zijn als een pessimistische 

verwachting. 

Realisme en geloofwaardigheid typeren hierbij de 

beste waardering. Evenwicht. Niet alle kansen met 

een vergrootglas bekijken en alle risico’s met een 

verkleinglas - of andersom.



Betere waardering, betere prijs

Dáár zit onze geheime kracht als waarderingsdeskun-

digen in een onderhandelingstraject. We zijn bedreven in 

het maken van een op de koper (of een groep potentiële 

kopers) toegespitste waardering. Ofwel: een geobjectiveerde 

berekening van waarde voor de koper. Want een koper 

simpelweg vertellen wat je bedrijf jóu waard is, brengt de 

beoogde prijs niet dichterbij. Beter kan je de koper ervan 

overtuigen wat je bedrijf hém waard zou moeten zijn. Kijk, 

dat is de zin van een waardering.

Het vraagt wel om een goede verkoopstrategie en 

een goede selectie van potentiële kopers. Hoe groter de 

synergievoordelen zijn voor een koper die jouw bedrijf over-

neemt, hoe hoger de objectieve waarde. Wij maken dan ook 

veel werk van het selecteren van potentiële kopers.



Tot slot

De vraag wat je bedrijf waard is, is begrijpelijk en boeiend. We 

kunnen je daarop een antwoord geven. Misschien is daar geen 

waardering voor nodig. Als je ons de tijd geeft ons enkele dagde-

len te verdiepen in je bedrijf, kunnen we je een betrouwbare 

indicatie geven. Een verwachte opbrengst. Realistisch, gebaseerd 

op jarenlange ervaring en actuele marktkennis. 

Wil je sterk staan in onderhandelingen? Moet je de fiscus 

overtuigen of een ruzie beslechten? Dan is het tijd voor een 

gedegen waardering. Laten we berekenen wat het bedrijf jou 

waard is. En wat het de ander waard zou moeten zijn. Dan 

kunnen we tijdens de onderhandelingen eruit halen wat erin zit!
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