Waarom een gecertificeerde
Taxateur?

Mag iedereen zich zomaar taxateur noemen?
Voorheen werd een taxateur na het vak examen beëdigd door de rechtbank of de Kamer van
Koophandel. Decennia lang kon niemand taxateur worden zonder een deugdelijk onderzoek
naar zijn deskundigheid, staat van dienst en integriteit. Nu kan iedereen, dus ook een
bakkerij machineleverancier of economisch adviseur, zich taxateur noemen.

Voor wie een vakbekwame taxateur zoekt, is het dus niet eenvoudiger geworden. In het kader van de
door de overheid gewenste deregulering van het bedrijfsleven, verdwenen de titelbescherming van de
Beëdigde Taxateur, Makelaar en Veilinghouder. Het gevolg is dat ook personen, die geen staat van
dienst, waarderingskennis, niet erkend worden of zelfs helemaal géén vakkennis bezitten, zich voor
taxateur kunnen uitgeven. Met vaak vervelende fiscale of bedrijfseconomische gevolgen van dien.

Gecertificeerde Register Taxateurs
Om duidelijkheid te verschaffen naar de markt dienen taxateurs zich nu persoonlijk te laten
certificeren. De bakkerij taxateurs van TenBa zijn door Hobéon SKO volgens ISO 17024 gecertificeerd
met als specialiteit Bakkerij inventarissen. Daarnaast zijn zij opgenomen in de Registers van de
‘Federatie Taxateurs Makelaars en Veilinghouders’ en het ‘Verenigd Register voor Taxateurs’. De
Register Taxateurs van TenBa zijn de enige Taxateurs in de branche die in beide Registers zijn
opgenomen. Een Register Taxateur, eenmaal opgenomen in de Registers van de Federatie TMV of de
VRT, biedt u de zekerheid dat zijn deskundigheid bij een zwaar vak examen is aangetoond en het werk
discreet en onafhankelijk uitvoert. De taxateurs dienen hun kennis aantoonbaar op peil te houden om
hun certificering te verlengen.

De taxatie van roerende zaken voor bakkerijmachines,
kunt u dus met een gerust hart opdragen aan
een Register Taxateur Bakkerij inventarissen.
U weet zeker dat u een vakbekwaam, onafhankelijk
en deskundige Taxateur aan tafel heeft!

Waarde definities t.b.v. Bedrijfseconomische waarderingen
TenBa hanteert de waarde definities van de Federatie TMV:
Actuele Waarde: Als actuele waarde waartegen materiële vaste activa en voorraden kunnen worden gewaardeerd, komen in
aanmerking de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Deze waarden worden zo nodig geraamd. De
keuze is afhankelijk van de situatie die van toepassing is:
1.

Vervangingswaarde - Het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een zaak die bij de bedrijfsuitoefening is of wordt
gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander zaak te verkrijgen of te vervaardigen die voor de bedrijfsuitoefening een in
economisch opzicht gelijke betekenis heeft.
Uitgangspunt: continuering van de huidige bedrijfsactiviteiten; bij de bepaling wordt rekening gehouden met de technische
en functionele veroudering die is opgetreden.
(Deze waarde werd vroeger veel aangeduid als going-concernwaarde, maar is inmiddels achterhaald)

2.

Bedrijfswaarde - De waarde, ten tijde van de waardering, van het aan een zaak of samenstel van zaken toe te rekenen
deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd.
Uitgangspunt: aangenomen wordt dat de zaak niet wordt vervangen, maar nog wel dient voor de bedrijfsuitoefening of
daarvoor bestemd is.

3.

Opbrengstwaarde - Het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten.
Uitgangspunt: discontinuïteit van de huidige bedrijfsactiviteiten.

Onderhandse verkoopwaarde - Het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat
het met de beste voorbereiding op de voor het soort zaak gebruikelijke wijze in de markt wordt aangeboden.
Uitgangspunt: gewone verkoop van inventaris, zonder de aanwezigheid van publiek.
Liquidatiewaarde - De opbrengst van een zaak bij een publieke verkoping dan wel geforceerde onderhandse verkoop, met de
beste voorbereiding en aanbieding voor de betreffende zaak en rekening houdend met een kortere dan gebruikelijke termijn
waarbinnen de koop dient te worden geëffectueerd.
Uitgangspunt: vrijwillige aanbieding in het openbaar bij opbod, afslag en/ of opbod en afslag, dan wel inschrijving.
Executiewaarde - Het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze zoals door de wet
voorgeschreven redelijkerwijs zal kunnen worden verkregen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.
Uitgangspunt: ten behoeve van een kredietaanvraag c.q. –verlening en/of financiering.

WAARDEDEFINITIES t.b.v. VERZEKERINGSTAXATIES conform art. 7:960 BW:
Nieuwwaarde - Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Vervangingswaarde - Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaken.
Deze waardes worden gehanteerd voor het vaststellen van het te verzekeren bedrag voor een brandverzekering als bedoeld in
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek. Er ontstaat dan geen discussie over het uit te keren bedrag bij calamiteiten.
De verzekeringsmaatschappij stelt over het algemeen de eis dat de deskundige een Register (beëdigd) Taxateur dient te zijn,
wat bij TenBa het geval is.

